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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun skjalastjóra af því hvernig meðferð 

viðkvæmra persónuuppýsinga væri háttað þegar kom að skjalastjórn hjá opinberum 

stofnunum. Rannsóknin byggði á eigindalegri aðferðarfræði og tekin voru sjö opin og 

hálfstöðluðuð viðtöl við átta viðmælendur, sjö starfsmenn sem sinntu starfi skjalastjóra í 

opinberum stofnunum og einn sem var yfirmaður sinnar stofnunnar.  

Fyrri hluti rannsóknarinnar fór fram haust 2014 og sá síðari haust 2016. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara voru þessar: Hver er upplifun og 

reynsla skjalastjóra opinberra stofnanna af meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga í 

skjalastjórn sinnar stofnunnar og hvernig upplifa viðmælendur að farið sé að stefnu um 

meðferð persónugagna á vinnustað sínum?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að yfirleitt var upplifun skjalstjóra sú að 

meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga væri góð hjá skipulagsheild þeirra. Eitt helsta 

öryggistækið var rafrænu skjalastjórnarkerfin, en bæði var hægt að stýra aðgangi að 

málum í þeim, og einnig skráðu kerfin ýmsar upplýsingar, svo sem hver opnaði skjal, 

breytti því eða prentaði út.  Starfsumhverfi skipulagsheildar skipti miklu máli fyrir öryggi 

gagna, og voru ýmsir fletir þess skoðaðir í þessari rannsókn.  

Fáar af skipulagsheildunum sem hér voru til athugunar studdust við stefnu í 

skjalamálum, eða  stefnu um meðferð persónugagna sérstaklega. Því var erfitt að svara 

seinni spurningunni, hvernig skjalastjórar upplifa að farið sé að stefnu um meðferð 

persónugagna á vinnustað sínum.  
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Abstract 

The objective of this research was to gain insight into how records managers in the 

public sector experience the treatment of sensitive personal information within their 

organisations. Data was collected using qualitative research methods, in which seven 

open and semi-structured interviews were conducted with seven records managers and 

one supervisor of public institutions.  The first part of the research took place in the 

autumn of 2014 and the second in the autumn of 2016.  

The following research questions guided the research: What is the records managers 

experience when it comes to the treatment of sensitive personal information within 

their organisations and how do records managers feel a policy on sensitive personal 

information is implemented in their workplace. 

The resaults indicated that the records managers found the treatment of sensitive 

personal information generally to be in a good shape within their organisations. One of 

the main security devices was the electronic records management system,  whose chief 

benefits were restrictions to system access as well as a thorough system log, logging any 

access, modification or printing of a document. A key component in the security of data 

was the work environment of an organisation, and special attention was paid to the 

study of this factor.  

Few of the organisations in this research applied a records management policy, or a 

policy on the treatment of sensitive personal information specifically. It was therefore 

difficult to answer the latter reseach question, given the lack of a policy on the 

treatment of sensitive personal information.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ECTS-eininga rannsóknarverkefni til MLIS gráðu í upplýsingafræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og 

rannsóknarverkefni og fjallar um upplifun skjalastjóra opinberra stofnun á meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga hjá stofnunum sínum.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur og kann ég henni 

ómældar þakkir fyrir góða leiðsögn, þolinmæli og hvatningu. Áslaugu Torfadóttur þakka 

ég yfirlesturinn og Stefáni Halldórssyni góða ráðgjöf.  

Viðmælendur mínir sem gáfu sér tíma til að ræða við mig og veittu mér ómetanlega 

innsýn í viðfangsefnið fá einnig kærar þakkir.  

 

Reykjavík, dags 9. maí 2017 

Auður Halldórsdóttir 
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Inngangur 

Haustið 2013 láku viðkvæm persónugögn um skjólstæðinga innanríkisráðuneytisins, 

hælisleitendur sem átti að vísa úr landi, til fjölmiðla. Þessi atburður þótti alvarlegur í ljósi 

þess að um var að ræða stjórnvald sem fer með trúnaðarupplýsingar. Í umfjöllun um 

málið var meðal annars tæpt á ýmsum öryggisþáttum sem gátu skýrt hvernig gögn gætu 

ratað úr skjalakerfi ráðuneytisins í hendur óviðkomandi. Sem nemanda í 

upplýsingafræði sem hefur rafræna skjalastjórn sem áhugasvið þótti mér áhugavert að 

rannsaka nánar hvernig staðið er að meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá 

opinberum stofnunum.   

 

Þann 20. nóvember 2013 birtust í fjölmiðlum greinar um nígeríska hælisleitandann 

Tony Omos. Í umfjöllunum fjölmiðlanna var að finna trúnaðarupplýsingar sem snéru að 

hælisbeiðni Omos, tengslum hans við þrjár konur, faðerni hans að ófæddu barni og 

mögulegri aðild að mansali. Greinarnar byggðu á upplýsingum sem fréttastofur 

Morgunblaðsins og Fréttablaðsins höfðu fengið úr óformlegu minnisblaði úr 

innanríkisráðuneytinu (Grunaður um aðild, 2013; Margt óljóst í máli hælisleitanda, 

2013,). Lögmenn Tony Omos og Evelyn Glory Joseph, kærustu Omos, gagnrýndu að 

viðkvæmar persónuupplýsingar um skjólstæðinga þeirra hefðu ratað til fjölmiðla 

(Lögmenn orðlausir, 2013).   

Viðkvæmar persónuupplýsingar teljast samkvæmt 8. grein laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 eftirfarandi:  

  a. Upplýsingar um uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, svo og trúar- 

eða aðrar lífsskoðanir. 

  b. Upplýsingar um hvort maður hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða dæmdur 

fyrir refsiverðan verknað. 

  c. Upplýsingar um heilsuhagi, þar á meðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og 

vímuefnanotkun. 

  d. Upplýsingar um kynlíf manna og kynhegðan. 
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e. Upplýsingar um stéttarfélagsaðild. 

Þann 22. nóvember sendi innanríkisráðuneytið frá sér tilkynningu þess efnis að 

ekkert benti til þess að upplýsingunum hefði verið lekið úr ráðuneytinu.  Í tilkynningunni 

sagði að ráðuneytið legði áherslu á að öll formleg gögn mála hælisleitenda væru 

trúnaðarmál og farið með þau sem slík. Í tilkynningunni kom einnig fram að mál flestra 

hælisleitenda hafi verið til meðferðar hjá mörgum stofnunum, embættum og 

einstaklingum til margra ára (Ekki frá embættismönnum ráðuneytisins, 2013). 

Í þingræðu þann 16. desember 2013 benti Hanna Birna Kristjánsdóttir 

innanríkisráðherra á þann möguleika að fjölmiðlum hefðu getað borist upplýsingar frá 

fleiri aðilum en innanríkisráðuneytinu, enda færu gögn sem tengjast hælisleitendum til 

ýmissa aðila, svo sem Útlendingastofnunar, Rauða krossins, lögreglu og lögmanna. Hún 

sagði jafnframt að þrátt fyrir mikinn fjölda mála sem kæmu inn í ráðuneytið á hverju ári 

og því gríðarlega magni af upplýsingum og trúnaðarupplýsingum sem fylgi þeim væri 

hún algjörleglega sannfærð um að öryggi trúnaðarupplýsinga væri vel varið enda 

formfesta mikil í kringum slík mál og reglur í ráðuneytinu virtar. Þrátt fyrir að það sagði 

hún að nauðsynlegt væri að tryggja stöðugt að trúnaðarupplýsingar færu ekki þangað 

sem þær ættu ekki að fara, og tryggja þyrfti að múrarnir væru eins þéttir og þeir 

mögulega geti verið (Hanna Birna Kristjánsdóttir, 2013). 

Þann 15. ágúst 2014 gaf ríkissaksóknari út ákæru á hendur Gísla Frey Valdórssyni 

aðstoðarmann innanríkisráðherra og var ákæran þingfest 16. september sama ár. Gísli 

Freyr var ákærður fyrir að hafa brotið gegn þagnarskyldu í starfi sínu sem 

aðstoðarmaður innanríkisráðherra með því að hafa, á tímabilinu frá þriðjudeginum 19. 

nóvember 2013 til miðvikudagsins 20. nóvember 2013, í Reykjavík,  látið óviðkomandi í 

té efni samantektar er bar yfirskriftina „Minnisblað varðandi Tony Omos“ (Ákæra 

ríkisvaldsins, 15. ágúst 2014).  

Strax og ákæra var gefin út sendi Gísli Freyr frá sér tilkynningu þar sem hann sagðist 

vera handviss um að hann yrði sýknaður af sökum þeim sem á hann voru bornar. Í 

greinargerð lögmanns Gísla Freys kemur meðal annars þetta fram: Unnin var samantekt 

um málefni hælisleitandans Tony Omos, og var hún vistuð á opnu drifi ráðuneytisins þar 

sem allir starfsmenn höfðu aðgang að henni, og „Ekki er útilokað að þeir starfsmenn IRR 

sem útbjuggu samantektina hafi skilið eftir útprentað eintak á skrifborðum sínum. Í 
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þessu sambandi liggja ekki fyrir upplýsingar um ferðir ræstingafólks, öryggisvarða og 

eftir atvikum annara.“ (Greinargerð ákærða, Gísla Freys Valdórssonar í sakamáli nr. S-

651/2014, 2014)  

Þann 11. nóvember 2014 fór Gísli á fund innanríkisráðherra og játaði að hafa afhent 

skjal úr ráðuneytinu til fjölmiðla í nóvember 2013 (Gísli Freyr játar lekann, 2014). Í 

yfirlýsingu Gísla Freys sama dag segir:  

Þegar ég afhenti fjölmiðlum upplýsingarnar var það gert í góðri trú. Þá gerði ég mér 

ekki grein fyrir alvarleika málsins, hvað þá að um lögbrot var að ræða. Það var 

dómgreindarbrestur af minni hálfu. Fjölmiðlar höfðu þá spurst fyrir um málið sem 

málsaðilar höfðu sjálfir haft frumkvæði að fjalla um opinberlega. […]Það má vera að 

reynsluleysi mitt í stjórnsýslu hafi gert það að verkum að ég gerði mér ekki grein 

fyrir alvarleika málsins. (Tilkynning Gísla Freys til fjölmiðla: „Get ekki lengur lifað í 

lygavef“, www.kjarninn.is,  2014, ) 

Ýmislegt fleira kom í ljós við rannsókn lekamálsins. Þann 27. febrúar 2015 

úrskurðaði Persónuvernd um miðlun gagna um hælisleitandann frá Lögreglunni á 

Suðurnesjum til aðstoðarmanns ráðherra. Í úrskurðinum kom fram að miðlun 

Lögreglunnar á Suðurnesjum á skýrsludrögum með persónuupplýsingum um Tony 

Omos, Evelyn Glory Joseph og fleiri einstaklinga til innanríkisráðuneytisins hinn 20. 

nóvember 2013, sem og beiðni ráðuneytisins þar að lútandi, hafi ekki stuðst ekki við 

viðhlítandi heimildir. Í úrskurðinum kom jafnframt fram að ekki hafði verið beitt 

sérstökum ráðstöfunum til að tryggja öryggi við miðlun framburðarskýrslunnar frá 

Útlendingastofnun til innanríkisráðuneytisins og að móttaka skýrslunnar hefði ekki verið 

skráð í málaskrá ráðuneytisins, sem Persónuvernd taldi að hafi farið í bága við kröfur um 

upplýsingaöruggi (Persónuvernd, ed). 

Lekamálið var kveikjan að rannsókn minni, enda margt sem vekur athygli frá 

skjalastjórnarlegu sjónarhorni, sérstaklega hvað varðar gagnaöryggi. Mörg stjórnvöld og 

aðrir komu að meðferð málsins og höfðu þar af leiðandi aðgang að gögnum þess, til að 

mynda Rauði krossinn, lögmenn hælisleitendanna,  Útlendingastofnun og lögregla. Aðrir 

starfsmenn ráðuneytis höfðu sömuleiðis aðgang að gögnunum, enda voru gögn vistuð á 

opnu drifi sem allir starfmenn höfðu aðgang að. Ekki var loku fyrir það skotið að 

útprentuð eintök gætu hafa legið á borðum starfsmanna, og mögulega höfðu 

ræstingafólk og öryggisverðir aðgang að gögnum. Einnig vekur það athygli að móttaka 

http://www.kjarninn.is/
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skýrslu sem innihélt m.a. persónuupplýsingar um hælisleitendur var ekki skráð í 

málaskrá.  

Rannsóknin var unnin undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, prófessors, og er 

MLIS-verkefni í upplýsingafræði. Hún hófst haustið 2014 og lýkur árið 2017 með birtingu 

þessarar ritgerðar. Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að kanna hvernig meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga væri háttað hjá opinberum stofnunum. Tekin voru viðtöl 

við átta starfsmenn hjá sjö opinberum stofnunum sem áttu það sammerkt að vera þeir 

starfsmenn sem vou titlaðir skjalastjórar eða þeir starfsmenn sem sinntu helst 

skjalavörslu sinnar stofnunnar, auk eins yfirmanns stofnunar.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun um helstu 

grunnþætti skjalastjórnar, þar á meðal lífshlaup skjals, skjalasvistunaráætlanir og staðal 

um skjalastjórn. Tengslum gæðastjórnunar og skjalastjórnar eru stuttlega gerð skil og 

tæpt á mikilvægi skjalastjórnar fyrir stjórnsýslu. Fjallað er um lagaumhverfi 

skjalastjórnar. Annar kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar en aðferðum 

eigindlegra rannsókna var beitt við framkvæmd hennar. Sagt er frá markmiðum 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurninum og fjallað um val á viðmælendum, 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagnanna. Hugsanlegar takmarkanir og gildi rannsóknarinnar 

eru reifuð. Kaflar þrjú til sex fjalla um þau meginþemu sem fundust í rannsókninni en 

þau eru í fyrsta lagi leiðsögn og eftirlit, í öðru lagi stefnur og verklag, í þriðja lagi 

starfsumhverfið og í fjórða lagi rafræna skjalastjórnarkerfið. Í kafla sjö eru reifuð helstu 

atriði rannsóknarinnar og leitast við að svara rannsóknarspurningum. Að lokum eru 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman í lokaorðum í áttunda kafla.  
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1 Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum kafla verða helstu hugtök sem tengjast skjalastjórn skilgreind og fjallað um 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um skjöl og skjalastjórn, þar næst 

um lífshlaup skjala og skjalastjórnarkerfi. Þar á eftir er skýrt frá ÍST/ISO 15489 , staðli um 

skjalastjórn, og mikilvægi skjalastjórnar í stjórnsýslu. Í kjölfarið er greint frá helstu lögum 

og reglum sem varða skjalastjórn hjá opinberum stofnunum á Íslandi og helstu lögum og 

reglum sem tengjast skjölum og skjalastjórn með sérstöku tilliti til þeirra þátta sem snúa 

að meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga. 

Að lokum er greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið og tengjast efni þessarar 

rannsóknar.  

1.1 Skjöl og skjalastjórn 

Hvernig ber að skilja hugtakið „skjal“? Hér á eftir fara þrjár skilgreinar á skjali.  

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 eru skjöl skilgreind sem „…hvers konar gögn, 

rituð og á öðru formi, sem hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið 

viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings“ (Lög um opinber skjalasöfn 

77/2014).  

Í alþjóðlega staðlinum um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn ÍST/ISO 15489  

eru skjöl (e. records) skilgreind sem upplýsingar sem hafa orðið til, verið mótteknar og 

er viðhaldið til sönnunar af skipulagsheild eða einstaklingum vegna lagaskyldu eða í 

viðskiptalegum tilgangi. Sönnunarskjal (e. document) er aftur á móti skráðar upplýsingar 

sem fara má með sem heild (Staðlaráð Íslands, 2005a, 12). 

Samkvæmt Saffady innihalda skjöl upplýsingar sem hafa orðið til, verið mótteknar, 

notaðar eða viðhaldið af skipulagsheild. Skjöl geta innihaldið upplýsingar sem eru 

skráðar á hvaða sniði sem er og hvaða miðli sem er, með hvaða aðferð sem er, handvirkt 

eða sjálfvirkt. Skjöl geta meðal annars verið, auk þess að vera á pappírsformi, 

ljósmyndir, hljóðupptaka, myndbandsupptaka eða yfirlitsmynd (Saffady, 2011, 1-2). 

Alþjóðlegi staðallinn um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn ÍST/ISO 15489  

skilgreinir skjalastjórn sem „stjórnunarsvið sem ber ábyrgð á skilvirkri og kerfisbundinni 

stýringu skjala, móttöku, skjalahaldi, notkun og umráðum, þ.á.m. ferlum til að fanga og 
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viðhalda vitnisburði um starfsemi og viðskipti í formi skjala“ (Staðlaráð Íslands, 2005a, 

12). Skjalastjórn er skipuleg aðferð til þess að stjórna skjölum frá upphafi til enda. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á skjalastjórn annars vegar og skjalavörslu hins vegar, 

en skjalavarsla snýr að varðveislu eldri skjala sem hafa varanlegt, sögulegt gildi (Alfa 

Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls 15-16). Samkvæmt lögum um opinber 

skjalasöfn 77/2014 er með orðinu skjalastjórn átt við skilvirka og kerfisbundna stýringu á 

myndun skjala, móttöku, 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. 

Skjalavarsla nær yfir öll atriði sem lúta að myndun, varðveislu og aðgengi að skjölum og 

öðrum upplýsingum tiltekins skjalasafns, hvort sem það er hjá afhendingarskyldum aðila 

eða hjá opinberu skjalasafni (Lög um opinber skjalasöfn 77/2014).  

Skjalastjórn nær til upplýsinga á hvers kyns sniði, hvort sem um er að ræða ljósmyndir, 

pappírsskjöl eða rafræn gögn. Án skipulagðar skjalastjórnar geta skjöl safnast fyrir og 

tekið verðmætt pláss innan skipulagsheildar, erfiðara er að finna nauðsynleg gögn 

tímanlega og ómissandi gögn eiga á hættu að týnast eða eyðileggjast (Saffady, 2011, 6, 

10-11). 

Hlutverk skjalastjórnar er þannig að tryggja að hægt sé að finna skjöl skjótt og örugglega 

þegar þess þarf, og að koma í veg fyrir að þau glatist, skemmist eða komist í hendur 

óviðkomandi aðila. Með skjalastjórn er jafnframt hægt að fyrirbyggja ótímabæra 

eyðingu skjala og koma í veg fyrir að pappír og upplýsingar safnist fyrir að 

nauðsynjalausu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998,  6). 

1.2 Lífshlaup skjals 

Ein af meginhugmyndum skjalastjórnar er hugmyndin um lífshlaup skjals. Lífshlaupinu 

má skipta í átta stig, en talað er um virk skjöl á fyrstu fjórum stigum en óvirk að þeim 

loknum. Á mynd 1 má sjá lífshlaup skjals.  
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Mynd 1. Lífshlaup skjals. Heimild Alfa Kristjánsdóttir, 1995. 

Í byrjun er skjal á myndunarstigi, þ.e. skjalið verður til eða berst fyrirtæki eða 

stofnun. Á næstu þremur stigum er talað um virkt skeið. Á þessu skeiði eiga starfmenn 

að geta nálgast skjalið hratt og örugglega, enda eru virk skjöl í notkun innan stofnunar 

eða fyrirtækis, og leita þarf í þau reglulega eða um það bil einu sinni til þrisvar í mánuði. 

Að nokkrum tíma liðnum færist skjalið á hálfvirkt skeið. Hálfvirk skjöl þurfa að vera 

aðgengileg, en þó mun sjaldnar en þau sem eru á virku skeiði. Að lokum færast skjöl á 

óvirkt skeið, þeim þarf annað hvort að eyða eða flytja í varanlega vistun (Alfa 

Kristjánsdóttir, 1995, 51; Sigmar Þormar, 2007,  58). 

Skjöl hafa misjafnlega langan líftíma eftir eðli sínu. Þannig hafa fundarboð styttri 

líftíma en læknisfræðileg gögn, fæðingarvottorð og hjúskaparvottorð. Flest skjöl eyða 

stærri hluta af lífshlaupi sínu á óvirka skeiðinu en því virka (Saffady, 2011, 7-8). 

1.3 Skjalastjórnarkerfi 

Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki og stofnanir að koma sér upp og viðhalda fullnægjandi 

skjalastjórnarkerfi, bæði til að mæta þörfum sínum og eins til að uppfylla kröfur 

löggjafans. Gott skjalastjórnarkerfi þarf samkvæmt ÍST/ISO 15489  staðlinum að hafa 

fimm eiginleika. Það þarf að vera áreiðanlegt, heilt og óbrenglað, að vera stjórnað í 
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samræmi við þær kröfur sem eru gerðar til starfseminnar, ná til allra þátta 

starfseminnar sem það þjónar og vera kerfisbundið. Til að skjöl séu mynduð, þeim 

viðhaldið og stjórnað á kerfisbundinn hátt þarf skjalfesta stefnu, útdeilingu á ábyrgð og 

formlegar starfsaðferðir við stjórnun (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 42; Staðlaráð 

Íslands, 2005).  Með því að vista skjal í skjalastjórnarkerfi er skjalið tengt höfundi og því 

samhengi sem það er myndað, og ekki síst sett í samhengi við önnur skjöl sem málið 

varða (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 45).  

Rafræn skjalastjórnarkerfi eru hönnuð til að skipuleggja, veita stýrðan aðgang að, 

geyma, endurheimta og stjórna rafrænum gögnum. Notkun rafrænna 

skjalastjórnarkerfa getur stuðlað að fljótari endurheimt skjala, einfaldað dreifingu á 

skjölum og sparað pláss og þar með kostnað hjá skipulagsheildum. Jafnframt eykur 

rafræn skjalastjórn öryggi, en með rafrænu skjalastjórnarkerfi er hægt að stjórna 

aðgangi notenda að gögnum auk þess sem minni líkur eru á því að óviðkomandi komist í 

viðkvæmar upplýsingar í pappírsskjölum (Saffady, 2011, 210, 222). 

Sívaxandi magn skjala á rafrænu formi hefur jafnframt leitt af sér aukið mikilvægi 

kerfisbundinnar rafrænnar upplýsinga- og skjalastjórnar, annars vegar vegna löggjafar 

sem veitir einstaklingum rétt til þess að hafa aðgang að opinberum upplýsingum og hins 

vegar frumkvæðis stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og kröfunnar um að almennir 

borgarar hafi rafrænan aðgang að opinberum upplýsingum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007, 181). 

Í rannsókn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur á innleiðingu og notkun rafrænna 

skjalastjórnarkerfa hjá átta íslenskum skipulagsheildum kom í ljós að þrír þættir skiptu 

meginmáli: stuðningur æðstu stjórnenda, þátttaka skjalastjóra þegar kom að 

þarfagreiningu, vali, þróun og aðlögun kerfis ásamt hnitmiðaðri fræðslu til notenda. 

Skilningur stjórnenda á mikilvægi rafrænnar skjalastjórnar stuðlar að skilvirkari rafrænni 

stjórnsýslu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007).  

1.4 Staðlar 

Staðall er opinbert skjal ætlað til frjálsra afnota. Þar er að finna leiðbeiningar, 

skilgreiningar eða reglur, sem stuðla að því að tryggja ákveðna virkni, að hlutir passi og 

að þeir skili því sem af þeim er krafist.  Staðlar eru samdir þannig að hagsmunaaðilar 

koma sér saman um hvað má telja bestu starfsvenjur, og sé þeim rétt beitt auka þeir 
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hagkvæmni og draga úr kostnaði. Aðferðarstaðall lýsir ferli eða aðferð (Sigmar Þormar,  

50; Staðlaráð Íslands, e.d) 

Alþjóðlegi staðallinn um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn ÍST/ISO 15489  

gekk í gildi árið 2001 en var þýddur á íslensku árið 2005. Hann er eitt mikilvægasta 

hjálpartæki skjalastjórnenda og tekur bæði til skjalastjórnar hjá opinberum aðilum og 

einkafyrirtækjum og gildir fyrir skjöl á hvaða formi sem er. Staðallinn skiptist í almennan 

hluta og leiðbeiningar og er hann leiðbeinandi um vönduð vinnubrögð sem allir þeir sem 

mynda og varðveita skjöl eiga að tileinka sér, hvort sem það eru stjórnendur 

skipulagsheilda, skjalastjórnendur eða aðrir (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 39, 

Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2008, 52). Í staðlinum má finna leiðbeiningar um hvernig taka 

á upp skjalastjórn hjá skipulagsheild og hvernig útbúa eigi flokkunarkerfi (Sigmar 

Þormar, 2007, 63-65).  

ÍST ISO/IEC 27001:2005 er alþjóðastaðall um upplýsingaöryggi. Í staðlinum er 

upplýsingaöryggi skilgreint sem „varðveisla leyndar, réttleika og tiltækileika upplýsinga; 

það getur falið í sér aðra eiginleika svo sem ósvikni, ábyrgni, óhrekjanleika og 

áreiðanleika“. Í staðlinum eru skilgreindar kröfur við stofnun, rekstur, vöktun, rýni, 

viðhald og umbætur á skjalfestu öryggisstjórnkerfi skipulagsheildar óháð stærð og eðli  

hennar (Staðlaráð Íslands, 2006, 9-13). Þrír staðlar um upplýsingaöryggi voru staðfestir 

sem íslenskir staðlar árið 2017: ÍST EN ISO/IEC 27000:2017 Upplýsingatækni - 

Öryggisaðferðir - Stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi - Yfirlit og orðaforði, ÍST EN 

ISO/IEC 27001:2017 Upplýsingatækni - Öryggisaðferðir - Stjórnunarkerfi um 

upplýsingaöryggi – Kröfur og ÍST EN ISO/IEC 27002:2017 Upplýsingatækni - 

Öryggisaðferðir - Starfsvenjur fyrir upplýsingaöryggisstýringar (Staðlaráð 2017a; 

Staðalráð 2017b; Staðlaráð 2017c). 

1.5 Skjalavistunaráætlun 

Afhendingarskyldum aðilum ber að leggja fram skjalavistunaráætlun til Þjóðskjalasafns 

eða héraðsskjalasafns við upphaf hvers skjalavörslutímabils. Skjalavistunaráætlun er 

grundvallarstjórntæki afhendingarskyldra aðila. Í henni eru upplýsingar um myndun, 

varðveislu og aðgengi að öllum skjalaflokkum sem verða til í starfsemi embættis eða 

stofnunar. Skjalavistunaráætlun veitir yfirsýn yfir skjalasafn, þær ákvarðanir sem hafa 
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verið teknar um hvern skjalaflokk, þau skjöl sem mynda hann og meðferð og frágang 

skjalanna (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010).  

 

1.6 Tengsl skjalastjórnar og gæðastjórnar 

Gæðastjórnun og skjalastjórn byggja á svipuðum forsendum, en skjalastjórn er 

nauðsynlegur hluti gæðastjórnunar, enda leggur hún til fagleg vinnubrögð fyrir 

skjalaþátt skipulagsheilda. Gæðastjórnun kemur að takmörkuðu gagni ef skjölum 

fyrirtækja eða stofnana er ekki markvisst stjórnað, og þau fyrirtæki eða stofnanir sem 

eru með skjalastjórn eiga auðveldara að ná fram markmiðum gæðastjórnunar (Alfa 

Kristjánsdóttir, 1995, 51). 

1.7 Mikilvægi skjalastjórnar í stjórnsýslu 

Í grein sinni „Varðveisla gagna í stjórnsýslunni“ fjalla Kristín Benediktsdóttir og Trausti 

Fannar Valsson um fjögur meginsjónarmið sem varðveisla stjórnvalda á gögnum hvílir á. 

Gögn eru í fyrsta lagi sönnunargildi þegar kemur að því að sanna hvernig stjórnvöld hafa 

staðið að málum og hvort lögum hafi verið fylgt. Í öðru lagi er varðveisla gagna mikilvæg 

til að tryggja samfellu og samræmi í stjórnarframkvæmdinni. Í þriðja lagi er nauðsynlegt 

að gögn séu aðgengileg til að uppfylla kröfur um rétt almennings til upplýsinga. Í fjórða 

lagi er myndun og örugg meðferð skjala mikilvæg fyrir varðveislu þjóðararfsins  (Kristín 

Benediktsdóttir og Trausti Valsson, 2016, 323-324).  

Lögum samkvæmt ber stjórnvöldum og embættismönnum að skrá, skjalfesta og 

miðla tilteknum upplýsingum, hvort sem þær eru skjalfestar eða munnlegar. Í skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og 

tengdir atburðir, kom fram að þrátt fyrir tiltölulega skýrt lagaumhverfi varðandi 

upplýsingar og aðgengi að þeim var víða pottur brotinn þegar kom að verklagi við 

skjalfestingu og meðhöndlun upplýsinga. Ekki hafði verið fyrir hendi samræmt verklag 

varðandi skráningu upplýsinga sem fóru á milli stjórnvalda innbyrðis, stjórnvalda og 

einkaaðila og um samskipti við stjórnvöld annarra ríkja (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2011, 

1).   

Forstöðumaður afhendingarskylds aðila ber ávallt ábyrgð á skjalastjórn og 

skjalavörslu viðkomandi aðila samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Þau 
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nýmæli voru í lögum um opinber skjalasöfn sem tóku gildi árið 2014, en þá voru sett inn 

refsiákvæði og varðar það mann sektum eða fangelsi að allt að þremur árum ef hann 

forsómar skyldur sínar til dæmis með því að vanrækja afhendingarskyldu, með því að 

haga skráningu mála eða flokkun eða frágangi skjala í andstöðu við ákvæði reglna, með 

því að grípa ekki til viðeigandi ráðstafana til þess að vernda skjöl afhendingarskylds aðila 

fyrir ólöglegri eyðileggingu, breytingu og óleyfilegum aðgangi eða með því að brjóta 

gegn þagnarskyldu. 

 Þó virðast ekki allir gera sér fulla grein fyrir hvað felst í skjalastjórn, og jafnvel 

ríkisstjórnendur og æðstu embættismenn gera ekki greinarmun á einkaskjölum og 

skjölum sem tilheyra stjórnsýslunni. Á þetta einkum við um tölvupóst og skjöl í formi 

minnisblaða (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009) 

Þrátt fyrir að ábyrgðin sé ávallt forstöðumanns stofnunar er hlutverk skjalastjórans 

mikilvægt. Í siðareglum Félags um skjalastjórn sem byggja á siðareglum ARMA 

International, alþjóðlegum samtökum um skjala- og upplýsingastjórn er meðal annarra 

atriða tilgreint að félagsmenn skuli af ábyrgð við vinnuveitendur, viðskiptavini, 

starfsfélaga og samfélagið og fagið stýra aðgengi að upplýsingum og sjá til þess að 

skilvirk stefna, kerfi og tækni séu fyrir hendi til að þess að vernda upplýsingar um 

einstaklinga og til þess að vernda upplýsingar gegn óheimilum aðgangi. Þeir eiga 

jafnframt að standa vörð um söfnun, viðhald, dreifingu og notkun trúnaðarupplýsinga 

sem varða einstaklinga en samræma rétt einstaklings rétti annarra til aðgangs að 

upplýsingum (Siðareglur félags um skjalastjórn). 

1.8 Lagaumhverfi 

Í staðli um skjalastjórn ÍST/ISO 15489  er sérstök áhersla lögð á að taka þurfi tillit til 

lagaumhverfis í hverju landi við stjórnun skjala á vinnustað (Sigmar Þormar, 2007, 63). 

Hér á eftir verður fjallað um helstu lög og reglur sem varða skjalastjórn hjá opinberum 

stofnunum á Íslandi og helstu lög og reglur sem tengjast skjölum og skjalastjórn með 

sérstöku tilliti til þeirra þátta sem snúa að meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga. 

1.8.1 Lög um opinber skjalasöfn 77/2014 

Lög um opinber skjalasöfn tóku gildi 14. júní 2014 og við það féllu lög um Þjóðskalasafn 

Íslands nr. 66/1985 úr gildi. Markmið laganna er að tryggja myndun, vörslu og örugga 
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meðferð opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu 

íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi. Þegar rætt er um opinber skjalasöfn er átt við 

Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjalasöfn. Auk þess að gegna hlutverki opinbers 

skjalasafns gegnir Þjóðskjalasafn hlutverki framkvæmdaraðila opinberrar skjalavörslu og 

skjalastjórnar. Þannig setur safnið til að mynda reglur og veitir leiðbeiningar um hvernig 

skjalastjórn og skjalavörslu skuli hagað hjá stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga svo og 

öðrum afhendingarskyldum aðilum, setur reglur um frágang og afhendingu skjala- og 

gagnasafna afhendingarskyldra aðila til opinberra skjalasafna, setur reglur um varðveislu 

og förgun skjala og hefur eftirlit með rekstri héraðsskjalasafna.  

Héraðsskjalasafn er opinbert skjalasafn sem er undir faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns 

Íslands. Rekstur héraðsskjalasafns er á ábyrgð þess sveitarfélags eða sveitarfélaga sem 

að því standa. Héraðsskjalasafn skal hafa eftirlit með skjalavörslu þeirra aðila sem eru 

afhendingarskyldir um skjöl sín og önnur gögn. Hlutverk héraðsskjalasafna er meðal 

annars að taka við og innheimta skjöl og varðveita þau og önnur gögn frá 

afhendingarskyldum aðilum sem hafa að geyma upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir 

stjórnsýslu eða hagsmuni og réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi. Jafnframt eiga 

héraðsskjalasöfn að hafa eftirlit með framkvæmd afhendingarskyldra aðila á lögum um 

opinber skjalasöfn og reglugerðum sem ráðherra setur á grundvelli þeirra.   

Afhendingarskyldum aðilum er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á 

kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg. Í lögunum er 

tilgreint hverjir teljast til afhendingarskyldra aðila og eru það til að mynda embætti 

forseta Íslands, hæstiréttur, héraðsdómstólar og aðrir lögmætir dómstólar, stjórnarráð 

Íslands svo og allar stjórnsýslunefndir og stofnanir sem heyra undir það, þjóðkirkjan, 

sveitarfélög, svo og allar stofnanir og nefndir á þeirra vegum sem fara með stjórnsýslu, 

sjálfseignarstofnanir og sjóðir sem stofnuð hafa verið með lögum eða á grundvelli 

heimildar í lögum í þeim tilgangi að sinna opinberum verkefnum.  

Afhendingarskylda gildir enn fremur um lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í 

eigu hins opinbera. Afhendingarskyldan á við gagnvart héraðsskjalasafni þegar 

viðkomandi aðilar eru í eigu sveitarfélaga sem reka eða eiga aðild að héraðsskjalasafni.  

Opinberu skjalasafni er skylt að veita almenningi aðgang að skjölum þegar liðin eru 

30 ár frá því að þau urðu til, en þó þarf samþykki þess sem í hlut á, varði gögn fjárhags- 
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og einkamálefni einstaklinga sem sanngjarnt og eðlilegt er að leynt fari. Séu liðin 80 ár 

frá því að skjöl urðu til ber opinberu skjalasafni að veita almenningi aðgang að skjölum 

þó þar komi fram upplýsingar sem varða fjárhags- og einkamálefni einstaklinga, þar á 

meðal persónuupplýsingar sem teljast viðkvæmar í skilningi 8. tölul. 2. gr. laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

1.8.2 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2014 taka til rafrænnar 

sem og handvirkrar vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá. 

Markmið laganna er meðal annars að stuðla að því að farið sé með persónuupplýsingar í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs, og 

ber ábyrgðaraðili ábyrgð á því að vinnsla persónuupplýsinga uppfylli það ákvæði.  

Með hugtakinu persónuupplýsingar er átt við sérhverjar persónugreindar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint 

má rekja til tiltekins einstaklings, lífs eða liðinn.  

Eins og áður hefur komið fram flokkast viðkvæmar persónuupplýsingar undir 

eftirfarandi:  

  a. Upplýsingar um uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, svo og trúar- 

eða aðrar lífsskoðanir. 

  b. Upplýsingar um hvort maður hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða dæmdur 

fyrir refsiverðan verknað. 

  c. Upplýsingar um heilsuhagi, þar á meðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og 

vímuefnanotkun. 

d. Upplýsingar um kynlíf manna og kynhegðan. 

e. Upplýsingar um stéttarfélagsaðild. 

Stjórnvaldi ber að gæta þess að við meðferð persónuupplýsinga sé eftirfarandi þátta 

gætt: Að persónuupplýsingarnar séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og 

lögmætum hætti og að öll meðferð þeirra sé í samræmi við vandaða vinnsluhætti 

persónuupplýsinga. Einnig á þeirra að vera aflað í yfirlýstum, skýrum, málefnalegum 

tilgangi. Brot á ákvæðum laga um persónuvernd varða fésektum eða fangelsi allt að 

þremur árum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.  
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1.8.3 Upplýsingalög nr. 140/2012 

Upplýsingalög nr. 140/2012 taka til allrar starfsemi stjórnvalda og tryggja rétt 

almennings til upplýsinga frá stjórnvöldum ríkis og sveitarfélaga. Réttur almennings er 

nokkuð rúmur, en hann nær til gagna, þar með talið endurrita af bréfum sem stjórnvald 

hefur sent, dagbókarfærslum sem lúta að gögnum máls og lista yfir málsgögn. Hver sem 

er getur krafist aðgangs að gögnum stjórnvalda og ekki þarf að sýna fram á tengsl við 

málið né hagsmuni þess að fá upplýsingar.Þessi réttur nær þó einungis til gagna sem eru 

fyrirliggjandi, og engin skylda felst í lögunum fyrir stjórnvöld að útbúa gögn eða afla 

þeirra.  

Takmarkanir á upplýsingarétti almennings eru þegar kemur að gögnum um einka- 

eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt og eðlilegt er að leynt fari, og gögnum 

sem varða mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra lögaðila. 

Einnig má takmarka aðgang almennings þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast.  

Í lögunum kemur fram að:  

Ef gögn stjórnvalds hafa að geyma viðkvæmar persónuupplýsingar, eins og þær eru 

skilgreindar í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, eða ef miðlun 

felur í sér sérstaka hættu á að farið verði í bága við réttindi og frelsi skráðra aðila, skal 

stjórnvald afla samþykkis Persónuverndar áður en það miðlar upplýsingum.  

Samkvæmt lögunum ber stjórnvöldum og öðrum sem lögin taka til að skrá 

upplýsingar sem veittar eru munnlega.  

Markmið upplýsingalaganna er að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð 

opinberra hagsmuna:  

1. upplýsingarétt og tjáningarfrelsi, 

2. möguleika almennings til þátttöku í lýðræðissamfélagi, 

3. aðhald fjölmiðla og almennings að stjórnvöldum, 

4. möguleika fjölmiðla til að miðla upplýsingum um opinber málefni, 

5. traust almennings á stjórnsýslunni. 
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Lögin gilda um aðgang að gögnum í 30 ár frá því að þau urðu til, en frá þeim tíma er 

farið samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn.  

Lög um opinber skjalasöfn og upplýsingalögin styðja við hvor önnur, en í lögum um 

opinber skjalasöfn eru almenn ákvæði um rétt til aðgangs að upplýsingum sem geymdar 

eru í opinberum skjalsöfnum og í upplýsingalögum er kveðið á um að um skráningu 

mála, skjalaskrár og aðra vistun gagna og upplýsinga sé farið að ákvæðum laga um 

opinber skjalasöfn.  

1.8.4 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og gilda þegar 

stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þeim er ætlað að stuðla að 

vandaðri málsmeðferð og auka réttaröryggi borgaranna gegn stjórnsýslunni (Páll 

Hreinsson, 1994, 39). Stjórnsýslulögin taka meðal annars til meðferðar mála, 

upplýsingaréttar, leiðbeiningaskyldu stjórnvalda, málshraða, andmælaréttar, varðveislu 

rafrænna gagna og jafnræðisreglu.  

Í lögunum er kveðið á um rétt aðila máls, þ.e. þess sem ákvörðun beinist að, til að 

kynna sér öll gögn er mál hans varða. Þessi réttur styður við andmælarétt og 

upplýsingarétt, og felur í sér að málsaðili eigi kost á að tryggja réttindi sín með því að 

kynna sér gögn máls, leiðrétta framkomnar upplýsingar og tjá sig um málið áður en 

stjórnvald tekur ákvörðun.  

Árið 2003 var stjórnsýslulögunum breytt með lögum nr. 51/2003 og þar með bættist 

við kaflinn Rafræn meðferð stjórnsýslumála. Með þessum breytingum var ætlunin að 

gera rafræna stjórnsýsluhætti jafngilda hefðbundnum (Forsætisráðuneytið, 2003).  

1.8.5 Önnur lög 

Auk þeirra laga og reglna sem hér hefur verið tæpt á hefur Þjóðskjalasafn Íslands gefið 

út fjölda handbóka fyrir opinberar stofnanir. Má þar til dæmis nefna reglur um 

málalykla, skjalavistunaráætlanir og leiðbeiningar um grisjun skjala. 

1.9 Aðrar rannsóknir 

Mikilvægi skilvirkrar skjalastjórnar hefur verið í umræðunni undanfarin ár. Nokkuð hefur 

verið skrifað um innleiðingu rafrænna skjalastjórnarkerfa, um innleiðingu gæðastaðla, 

um vistun skjala sem verða til við fjarvinnu starfsmanna og á samfélagsmiðlum 
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fyrirtækja og stofnanna, svo að eitthvað sé nefnt.  Minna hefur hins vegar verið 

rannsakað þegar kemur að þeim þætti sem skjalastjórn á í meðferð viðkvæmra 

persónuupplýsinga sérstaklega.  

Kristín Guðmundsdóttir skrifaði MA-ritgerð í bókasafns- og upplýsingafræði „Því 

heiti ég og legg við drengskap minn og heiður“: Meðferð trúnaðarupplýsinga í íslenskri 

stjórnsýslu (2016, 1-3). Rannsóknin fjallaði um meðferð trúnaðarupplýsinga meðal 

íslenskra löggæslustofnana og samstarfsstofnana lögreglu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að áhrif lagalegra trúnaðar- og þagnarskyldu sem og almennrar hollustuskyldu 

voru ofar í hugum viðmælenda en þörf fyrir sérstakt regluverk um meðferð upplýsinga, 

en samræmt regluverk um lágmarkskröfur varðandi miðlun, meðferð, stýringu og 

merkingu viðkvæmra upplýsinga vantaði. Í ljós kom að allar upplýsingar voru taldar 

viðkvæmar eða trúnaðarupplýsingar og ekki var almennt gerður greinarmunur á 

almennum upplýsingum og trúnaðarupplýsingum. Einnig var fræðslu um meðferð 

trúnaðarupplýsinga ábótavant, bæði fyrir nýja starfsmenn og símenntun eldri 

starfsmanna  (2016, 3, 95). 

Þjóðskjalasafn Íslands kannaði árið 2004 rafræna skjalavörslu hjá rúmlega þriðjungi 

þeirra aðila á vegum ríkisins sem skilaskyldir voru til Þjóðskjalasafns, þ.e. embætti, 

stofnanir og fyrirtæki á vegum ríkisins. Rétt innan við helmingur svarenda játaði því að 

rafræn kerfi þeirra innihéldu viðkvæmar persónuupplýsingar (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2005).   
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2 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er farið yfir tildrög og framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er sagt frá 

markmiðum rannsóknarinnar þar sem rannsóknarspurningar eru settar fram og sagt frá 

gildi rannsóknarinnar. Því næst er fjallað um þá aðferðarfræði sem notuð var við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað er um framkvæmd rannsóknarinnar, það er 

undirbúningi fyrir hana, vali á viðmælendum og hvernig trúnaði við þá var gætt, sagt frá 

öflun og greiningu gagna, og að lokum er snert á siðferðislegum álitamálum og 

hugsanlegum takmörkunum rannsóknarinnar.  

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig meðferð viðkvæmra persónuuppýsinga 

opinberra stofnanna væri háttað þegar kom að skjalavörslu hjá sjö opinberum 

stofnunum. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í samræmi við markmið 

rannsóknarinnar:  

• Hver er upplifun og reynsla skjalastjóra opinberra stofnanna af meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga í skjalastjórn sinnar stofnunnar? 

• Hvernig upplifa viðmælendur að farið sé að stefnu um meðferð persónugagna á 

vinnustað sínum?  

Rannsóknaráætlanir eru ekki meitlaðar í stein, heldur eru þær ágiskanir 

rannsakandans um það hvernig rannsóknin gæti þróast. Rannsóknarspurningar eru 

ólíkar viðtalsspurningum, þær eru mun víðari og þeim er ætlað að endurspegla það efni 

sem á að rannsaka. Eðlilegt er að þær þróist og taki breytingum á meðan á rannsókn 

stendur (Bogdan og Biklen, 2003, 70). Hér að ofan gefur að líta rannsóknarspurningarnar 

í sinni endanlegu mynd.  

2.2 Aðferðir eigindlegra rannsókna 

Við þessa rannsókn var beitt eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative methods). Bogdan 

og Biklen (2003) nefna fimm eiginleika eigindlegra rannsóknaraðferða (e. qualitative 

reserch methods) en samkvæmt þeim eru eigindlegar aðferðir framkvæmdar í umhverfi 

viðfangsefnisins og rannsakandinn leikur lykilhlutverk. Rannsóknargögnin eru lýsandi og 

í formi texta eða mynda í stað talna. Rannsóknarferlið er í meginhlutverki í stað útkomu, 
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gögn eru greind með aðleiðslu (e. induction) og „merking“ er eitt af grundvallaratriðum í 

eigindlegum rannsóknum. Með „merkingu“ er átt við hvaða merkingu fólk leggur í 

upplifanir sínar, en félagslegur veruleiki fólks er breytilegur þar sem fólk leggur 

mismunandi merkingu í sömu aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998, 7; Bogdan og Biklen, 

2003).  

Í þessari eigindlegu rannsókn var notuð aðleiðsla, en með aðleiðslu er gögnum fyrst 

safnað saman, þar næst unnið úr þeim og að lokum mynduð kenning. Rannsakandinn er 

opinn fyrir hverju sem í gögnunum felst sem gæti breytt stefnu rannsóknarinnar. 

Rannsakandinn öðlast skilning út frá gögnunum, en byrjar ekki rannsóknina á mótaðri 

kenningu (Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg, 2002, 7).  Þegar kenning á rætur sínar í 

gögnunum kallast það grunduð kenning (e. grounded theory)  (Taylor og Bogdan, 1998, 

137). Í eigindlegum rannsóknum er rýnt í félagsleg fyrirbæri og rannsakandinn reynir að 

skilja þau á nýja vegu. Rannsakandinn skoðar félagsleg fyrirbæri í samhengi, bæði við 

umhverfi og reynslu viðfangsins, og í samhengi við rannsakandann sjálfan (Esterberg, 

2002, 2-3). Aðalheimildin í eigindlegri rannsókn er viðmælandinn, og rannsakandinn er 

aðalrannsóknartækið. Mikilvægt er að rannsakandinn setji til hliðar sín sjónarmið og 

reyni að nálgast viðfangsefnið frá nýju sjónarhorni (Taylor og Bogdan, 1998, 7) og var 

reynt að gæta hlutleysis við þessa rannsókn.   

Ólíkar aðferðir eru notaðar innan eigindlegra rannsókna, og má þar nefna rýnihópa, 

viðtöl og vettvangsrannsóknir. Markmið þeirra er að lýsa aðstæðum, atburðum og 

viðburðum eins nákvæmlega og unnt er (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í þessari rannsókn var leitast við að kanna upplifun skjalastjóra á meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga í skjalastjórn sinnar stofnunnar og hvernig þeir upplifa að 

farið sé að stefnu um meðferð persónugagna á vinnustað sínum. Rannsóknin samræmist 

því aðferðafræði fyrirbæralegra rannsókna (e. phenomenological studies) en þær 

beinast að lifaðri reynslu fleiri en eins einstaklings. Fyrirbærafræðingar reyna að finna 

sameiginlega upplifun tiltekins hóps. Þannig er reynt að gera reynslu einstaklingsins af 

ákveðnu fyrirbæri eða viðfangsefni að sammannlegri reynslu (Creswell, 2007, 76).  

Ein aðferð eigindlegra rannsókna er viðtöl. Stöðluð einstaklingsviðtöl tilheyra að 

mestu megindlegum rannsóknum, en við þau er fyrirfram ákveðið kerfi athafna og 

spurninga notað. Óstöðluð viðtöl byggjast á samtali milli jafningja frekar en formlegu 
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viðtali. Umræðuefnið er þó fyrirfram ákveðið, en hlutverk rannsakandans er að laða 

fram lýsingar á sammannlegum reynsluheimi. Eins og í öðrum aðferðum eigindlegra 

rannsókna verður rannsakandi að vera meðvitaður um eigin reynsluheim og afstöðu 

(Helga Jónsdóttir, 2003; Chowdhury og Chuwdhury, 2011, 43). Helstu takmarkanir 

viðtalsrannsókna eru þær að viðmælendur geta meint annað en þeir segja, og er það 

hlutverk rannsakandans að túlka orð viðmælanda eins og honum er framast unnt. Til að 

koma í veg fyrir misskilning er mælt með því að rannsakandi reyni eftir bestu getu að fá 

upplýsingarnar staðfestar með því að endurtaka spurningu eða umorða hana (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Viðtöl þessarar rannsóknar voru hálfstöðluð þar sem stuðst var við viðtalsramma 

(viðauki 1) en með hálfstöðluðum viðtölum fæst ákveðin dýpt og viðmælendur tjá sig 

óhindrað um efnið með eigin orðum (Taylor og Bogdan, 1998). Úrtakið var fremur 

smátt, en talið er að úrtak í eigindlegum rannsóknum sé nægjanlegt þegar náðst hefur 

mettun (e. saturation) það er að segja upplýsingar eru farnar að endurtaka sig og frekari 

upplýsingaöflun bætir engu við (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, 88-89).  

Eigindlegar rannsóknir eru síður en svo auðveldari í framkvæmd en megindlegar 

rannsóknir sem byggja frekar á tölum. Krafist er meiri túlkunar á eigin gögnum í 

eigindlegum rannsóknum og öflun gagnanna getur tekið mun lengri tíma (Esterberg, 

2003, 3). 

2.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var gerð haustið 2014 og haustið 2016 og hófst með hugmynd að 

viðfangsefni. Hér verður sagt hvernig val á viðmælendum fór fram, gagnasöfnun, 

skráning og úrvinnsla sem endaði með skrifum.  

2.3.1 Undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2014 með þátttöku í námskeiðinu 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir I í Háskóla Íslands. Viðfangsefni rannsóknarinar, meðferð 

viðkvæmra persónuuppýsinga hjá opinberum stofnunum, var ákveðið á fundi með 

leiðbeinanda rannsóknarinnar, dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessors í bókasafns- og 

upplýsingafræði í september 2014. Á sama tíma var rannsóknaráætlun og viðtalsrammi 
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unninn og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Hinn 25. september 2014 staðfesti 

Persónuvernd móttöku tilkynningar um rannsóknina og fékk hún númerið S7002.  

2.3.2 Þátttakendur og vettvangur 

Fyrstu þátttakendur voru valdir í september 2014 og fyrsta viðtalið sem notað var í 

rannsóknina var tekið í október 2014. Endanlegir þátttakendur voru valdir í júlí 2016.  

Viðmælendur voru fengnir í gegnum markvisst úrtak (e. purposive sampling). Í 

markvissu úrtaki felst að viðmælendur eru valdir sérstaklega í samræmi við það efni sem 

á að rannsaka. Þau skilyrði sem þeir þurftu að uppfylla að þessu sinni var að vera 

skjalastjórar þeirra stofnunar sem þeir störfuðu við, eða sá aðili sem kemst næst því að 

vera skjalastjóri (Esterberg, 2002, 93).  

Ætlunin var í upphafi að taka viðtöl við tvo starfsmenn hjá tveimur stofnunum, 

annars vegar skjalastjóra og hins vegar starfsmann sem vinnur með persónuleg gögn. 

Formleg ósk um viðtal við starfsmenn var send æðsta yfirmanni tveggja stofnanna, og 

sérstaklega var óskað eftir viðtali við skjalastjóra (viðauki 2). Í framhaldi átti skjalastjóri 

að vera beðinn um að benda á starfsmann innan stofnunarinnar sem ynni með 

persónuupplýsingar og gæti verið heppilegur viðmælandi. Þessi aðferð kallast 

snjóboltaúrtak, en þá þá er einn viðmælandi beðinn um að benda á næsta (Bogden og 

Biklen, 2003). Þetta gekk ekki eftir og sökum þröngs tímaramma sem námskeiðið 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir I skapaði var ákveðið að taka einungis viðtöl við 

skjalastjóra að sinni.  Í þeim viðtölum sem tekin voru haustið 2016 var sami háttur 

hafður á og yfirmönnum stofnanna send formleg ósk um viðtal við skjalastjóra eða þann 

starfsmann sem bæri ábyrgð á skjalamálum (viðauki 3). 

Viðmælendum var heitið nafnleynd, og einnig var tekið fram að ekki yrði rekjanlegt 

hver stofnunin var sem viðkomandi starfaði við. Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt 

að tryggja trúnað og virða einkalíf viðmælenda. Rannsakandinn á að leggja áherslu á að 

engin gögn svo sem greinar, bækur, skýrslur eða minnispunktar innihaldi nöfn eða aðrar 

upplýsingar um viðmælendur (Taylor og Bogdan, 1998, 34.   

Tafla 1 sýnir yfirlit yfir viðmælendur og stofnanir sem tóku þátt í rannsókninni. Til að 

viðhalda trúnaði voru viðmælendum gefin gervinöfn og skipulagsheildirnar auðkenndar 

með bókstöfunum A, B, C, D, F, G og H.  
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Tafla 1 Viðmælendur rannsóknarinnar 

Listi yfir viðmælendur 

Tilbúið nafn viðmælanda Stofnun Tegund stofnunar 

Valdís  A Bæjarfélag 

Jóhanna B Ríkisstofnun 

Lára C Ríkisstofnun 

Gríma  C  Ríkisstofnun 

Guðfinna D Ríkisstofnun 

 Valur F Ríkisstofnun  

 Tómas G Bæjarfélag 

 Soffía H Bæjarfélag 

 

Í öllum tilvikum var haft samband við viðmælendur með tölvupósti til að finna hentuga 

tímasetningu, eftir að leyfi yfirmanns hafði fengist.  

Tekin voru sjö viðtöl við átta viðmælendur. Allir viðmælendurnir gegndu starfi 

skjalastjóra að hluta eða í fullu starfi, að einum undanskildum en sá var yfirmaður sinnar 

stofnunar. Viðmælendurnir höfðu starfað mislengi hjá stofnununum; frá tveimur árum 

til rúmlega þrjátíu ára. Viðmælendurnir hafa fengið gervinöfnin Valdís, Guðfinna, Lára, 

Jóhanna, Gríma, Valur, Tómas og Soffía. Þeir eiga það sameiginlegt að starfa hjá 

opinberum stofnunum sem fara með viðkvæmar persónuupplýsingar skjólstæðinga. Þar 

sem ýmist er um ríkisstofnun, bæjarfélag eða svið innan bæjarfélags að ræða hef ég 

kosið að notast við hugtakið „skipulagsheildir“ (e. organizations) (Helgi Þór Ingason, 

2015, 7).  

Aldursbil viðmælenda var frá um þrítugu og að sextugu. Tveir viðmælenda minna 

voru menntaðir bókasafns- og upplýsingafræðingar.  

2.3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun við rannsóknina hófst með því að bréf og tölvupóstur voru send á 

stjórnendur valinna opinberra stofnana og falast eftir þeirra leyfi til að taka viðtöl við 
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starfsmenn (viðaukar 1 og 2) Þegar það leyfi fékkst voru viðtölin tekin í október og 

nóvember 2014, og september, október og nóvember 2016. 

Sjö opin og hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við átta einstaklinga fóru fram. Í öllum 

tilvikum fóru viðtölin fram á vinnustað þátttakenda. Viðtölin voru á bilinu 28 mínútur til 

1 klst. og 40 mínútur á lengd. Heildarlengd viðtalanna reyndist 379 mínútur eða 6 

klukkustundir og 19 mínútur í heildina. Stysta viðtalið var 25 mínútur og það lengsta ein 

klukkustund og 40 mínútur. Viðtal við Láru og Grímu fór þannig fram að í rúmlega 

klukkustund var rætt eingöngu við Láru, en um það bil 15 mínútur við þær báðar.  

Viðtalsramminn tók breytingum milli viðtala, enda fékkst reynsla á það hvenær 

orðalag var óskýrt, spurningar of lokaðar eða spurning óþörf og bætti engu við. Við 

upphaf viðtals var viðmælanda skýrt frá tilgangi rannsóknarinnar og hvað áformað væri 

að gera við upplýsingarnar. Honum var heitið fullum trúnaði og nafnleynd, og jafnframt 

var honum gert skýrt að nafn stofnunarinnar kæmi ekki fram. Viðmælanda var gert skýrt 

að honum væri valfrjálst að veita upplýsingarnar. 

Viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og því næst afrituð nákvæmlega og 

orðrétt. Samhliða afrituninni fór frumgreining gagna fram og var hún sett fram sem 

athugasemdir rannsakanda ásamt þankagangi fyrir viðtal og hugleiðingum í lok hvers 

viðtals. Af viðtölunum loknum voru gögnin greind með aðleiðslu en hún byggist á því að 

gagna er aflað, þau í framhaldinu rýnd og rannsakandi túlkar þau, og að lokum sett fram 

kenning byggð á gögnunum.  

Við greiningu gagna var notast við opna kóðun (coding). Í því fólst að gögnin voru 

lesin og athugasemdir skráðar í skjalið, og þemu mynduð á grundvelli gagnanna.  

Kóðunaraðferðir Strauss og Corbin (1998) fela í sér þrjár gerðir af kóðum: opnir 

kóðar, öxulkóðun og markviss kóðun. Í opinni kóðun reynir rannsakandi að finna 

samstæður og andstæður í gögnum. Því næst eru kóðarnir flokkaðir saman og mynda 

þemu og stundum undirþemu. Í öxulkóðun eru kóðarnir skoðaðir kerfisbundið til að 

reyna að finna tengingar milli kóða og þema. Þegar kóðar og þemu eru tengd og 

samþætt í eina heild sem leiðir til þróunar á kenningu sem leynist í gögnunum kallast 

það markviss kóðun (Strauss og Corbin, 1998).  
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Við greininguna var eins og áður var sagt stuðst við grundaða kenningu, en 

samkvæmt henni verður kenning að eiga rætur í gögnunum. Hér má sjá þau fjögur 

yfirþemu sem komu í ljós við úrvinnslu gagnanna:  

1. Leiðsögn og eftirlit.  

2. Stefnur, verklagsmótun og verklag. 

2. Ytri aðstæður. 

3. Rafræna skjalastjórnarkerfið.  

2.4 Siðferðisleg álitamál, takmarkanir og gildi rannsóknar 

Höfuðreglurnar fjórar voru hafðar að leiðarljósi í rannsókninni, þá sérstaklega hvað 

varðar þann þátt snýr að þátttakendum. Hér á eftir verður sagt frá þessum höfuðreglum 

í stuttu máli. Sjálfræðisreglan kveður á um að upplýst og óþvingað samþykki 

þátttakanda liggi fyrir og lögð er áhersla á að bera virðingu fyrir einstaklingnum og 

sjálfræði hans. Skaðleysisreglan kveður á um að nafnleyndar sé gætt, að þátttakandi 

verði ekki fyrir skaða vegna þátttöku sinnar í rannsókn og að ávinningur viðmælanda 

réttlætir rannsóknina. Velgjörðarreglan undirstrikar þá kvöð sem er á rannsakandanum 

að rannsóknin láti gott af sér leiða og að rannsóknin skaði ekki viðmælendur, og 

réttlætisreglan að rannsakandinn sé meðvitaður um ávinning þess sem rannsakaður er 

og sé rannsóknargögnum trúr (Sigurður Kristinsson, 2003, 73-75).  Viðmælendur höfðu í 

öllum tilvikum fengið afrit af tölvupósti þar sem farið var yfir tilgang rannsóknarinnar og 

þátttakendum heitið nafnleynd og fullum trúnaði. Þeim var jafnframt gerð grein fyrir 

þessum þáttum munnlega í upphafi viðtals. 

Eins og áður hefur komið fram byggir þessi rannsókn á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Í því felst að rannsakandi dregur ályktanir byggða á upplifun 

viðmælenda. Ekki má alhæfa um of af viðtölunum, enda hafa viðhorf viðmælendanna 

ekki alhæfingargildi, niðurstöðunum er einungis ætlað að veita vísbendingar um 

upplifun skjalastjóra þeirra sem rætt var við.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun skjalastjóra á meðferð á viðkvæmum 

persónuupplýsingum hjá opinberum stofnunum. Þessi rannsókn gæti því stuðlað að 

bættu öryggi gagna sem hafa að geyma persónulegar upplýsingar.  
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2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var aðferðafræði rannsóknarinnar lýst og farið yfir þá þætti sem stuðst 

var við í eigindlegri rannsókn. Jafnframt var sagt frá framkvæmd rannsóknarinar, það er 

undirbúningi, vali á viðmælendum og gagnagreiningu, en tekin voru sjö hálfopin viðtöl 

við átta viðmælendur, sjö skjalastjóra og einn framkvæmdastjóra stofnunar. Rannsóknin 

leitaðist við að svara því hver upplifun og reynsla skjalastjóra opinberra stofnanna væri 

af meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga í skjalastjórn sinnar stofnunnar, og hvernig 

viðmælendur upplifa að farið sé að stefnu um meðferð persónugagna á vinnustað 

sínum.  

Að lokum  var sagt frá siðferðislegum álitamálum, hugsanlegum takmörkunum og 

gildi rannsóknarinnar. Í næsta kafla verður fjallað um þau þemu sem gagnaúrvinnsla 

leiddi í ljós.   
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3 Leiðsögn og eftirlit 

 

Hér á eftir verður fjallað um hlutverk skjalastjórans til að hafa áhrif á vinnubrögð 

samstarfsfólks síns þegar kemur að skjalavistun. Það gera þeir annars vegar með því að 

ganga á undan með góðu fordæmi og veita leiðsögn og fræðslu, hins vegar með því að 

stunda virkt eftirlit með því að rétt vinnubrögð séu viðhöfð.  

3.1 Að ganga á undan með góðu fordæmi og leiðbeina 

Í viðtölum við flesta viðmælendur mína kom fram sú hugmynd að þeirra hlutverk væri 

að ganga á undan með góðu fordæmi og leiðbeina samstarfsfólki sínu.   

Jóhanna leit svo á að það væri sitt hlutverk að leiðbeina samstarfsfólki, sem var misfúst 

til samstarfs. Að hennar mati þurfti sífellt að leiðbeina og skerpa á mikilvægi góðra 

starfshátta. Þó væru einhverjir sem þrjóskuðust við og neituðu að fylgja því verklagi sem 

Jóhanna vildi að farið væri eftir:    

Sko, þetta er náttúrulega búið að vera dálítið mikið umræðuefnið hér. Ég sest niður 

með einstaklingum hér og er að ræða við þá um það að það eru ýmis mál klárlega 

sem fara ekki inn í rafræna skjalastjórnarkerfið sem ættu að vera þar. Og, hérna, 

mér finnst þetta svona smám saman vera að skýrast fyrir fólki. Þú veist, maður ýtir 

síendurtekið, sem að maður talar um þetta. Og það er svona, það er að skila sér 

finnst mér, en en. Það verður að viðurkennast að það eru einstaka sem segja bara 

„ég skrái ekkert þarna.“    

Jóhanna gerði sér grein fyrir að stundum fól handleiðslan í sér mikla vinnu fyrir 

hana:  „Þetta gerist oft bara ekki öðruvísi en að maður bara fari í hlutina með fólki, og 

sem sagt, sitji bara við hliðina á og geri bara „næsta og næsta og næsta“ og svo þegar 

fólk er orðið svolítið sjóað í því þá, ókei, nú get ég. Þú veist, þetta er bara ákveðin 

handleiðsla.“  

Yfirmenn Jóhönnu voru bæði bandamenn sem gerðu sér grein fyrir mikilvægi 

skjalastjórnar, og aðilar sem hún þurfti að sannfæra um að umbóta væri þörf. Hafa ber í 

huga að Jóhanna hafði einungis starfað í skipulagsheildinni í tvö ár, og að ástandið hafði 

að hennar sögn ekki verið gott þegar hún tók við. Hún var því búin að eyða þessum 

tveimur árum í að reyna koma skjalamálum á réttan kjöl, en batt miklar vonir við að 

hlutirnir myndu lagast þegar skipulagsheildin kæmist í nýtt húsnæði.  



34 

Lára hjá skipulagsheild C hafði komið sér upp verklagi sem hún ætlaðist til aðrir færu 

eftir, hún notaði til dæmis með litaðar möppur og sagði: „Þetta tel ég að ef að fólk 

myndi temja sér þetta þá er mjög auðvelt, til dæmis gult á að vera í janúar og febrúar og 

ef þú sérð einhvers staðar á borðinu hjá þér.“ Hún leit jafnframt á það sem sitt hlutverk 

að kenna fólki, og talaði um að hún kenndi fólki „hikstalaust“ á kerfið. Lára var samt ekki 

viss um að fólk færi endilega eftir því verklagi sem hún reyndi að innleiða: „Ég segi samt 

ekki að það sé farið mikið eftir þessu“ og „það er aftur á móti miklu meira vandamál að 

fá fólk til að nota efnisorðin hér.“  Hún notaði jafnframt orðalagið „hér nota ég það sem 

ég er alltaf að reyna að fá fólk til að nota“, sem benti til þess að hún þyrfi að ganga á 

eftir því að samstarfsfólk færi eftir því verklagi sem henni fannst ákjósanlegast.   

Guðfinna hafði starfað í mjög lengi hjá skipulagsheild D. Hún hafði tekið að sér 

leiðbeinandahlutverk, en minntist á að í einhverjum tilvikum vistaði fólk ekki gögn á 

réttan hátt vegna þess hve sjaldan það þyrfti að gera það. Hún lét þó ekki deigan síga 

heldur útbjó leiðbeiningar sem samstarfsfólkið gat stuðst við en sagði jafnframt „en ég 

veit alveg, það eru margir sem að fá bara einstöku sinnum póst, þeir segja bara „ég man 

bara ekkert hvernig á að gera þetta, búin að gleyma þessu“. En ég gaf út leiðbeiningar, 

svona myndrænar.“  

Soffía hjá skipulagsdeild H aðstoðaði notendur hjá bæjarfélaginu bæði með 

símaaðstoð og með því að hitta notendur. Hún var með kennslu fyrir nýja starfsmenn, 

og hélt reglulega fundi, bæði upprifjunarfundi og fundi eftir óskum deilda og sviða. Valur 

hjá skipulagsheild F reyndi með nýliðafræðslu að þjálfa starfsfólk í þeirri hugsun að vera 

ekki að snuðra, og innan skipulagsheildarinnar lágu gögn ekki á glámbekk.  

3.2 Eftirlitshlutverk 

Misjafnt var milli viðmælenda hversu mikla áherslu þeir lögðu á eftirlitshlutverk sitt. 

Valdís talaði um að deild hennar sæi um eftirlitið. Hún upplifði það ekki þannig að hún 

þyrfti persónulega að ganga fram með góðu fordæmi, heldur deildin hennar.  

Það er náttúrulega  á hverjum stað, hverri útstöð eða hverri starfseiningu verður til 

eitthvað, verða til skjöl, eitthvað magn af skjölum og það er náttúrulega bara hver 

og einn deildarstjóri eða yfirmaður, stjórnandi, ber ábyrgð á skjalamyndun á sínum 

stað en svo er náttúrulega yfirsýnin og verklagið og boðleiðirnar eru á skrifstofu 

[skipulagsheildarinnar]. Við eigum að ganga á undan með góðu fordæmi, leiðbeina, 

fólk getur náttúrulega komið til okkar með sín, ef það er eitthvað, einhver 
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vafaatriði, og þessi nýja skrifstofa, eða þessi nýlega skrifstofa, gæði og rannsóknir, á 

náttúrulega að móta svona svolítið verklagið og er þar bara byrjuð á fullu vinna í 

því. 

Valur benti á að í deild eins og sinni sem er frekar stöðluð og lítil starfsmannavelta 

þyrfti lítið eftirlit að hafa með starfsmönnum og lítið að þjónusta þá.  

Lára tók hins vegar eftirlitshlutverk sitt alvarlega „Og ég er að vasast í að fara svona í 

rólegheitunum þegar ég er stödd á staðnum og tékka hvort það liggur nokkuð svona 

pappír sem ekki á að vera“. Hún talaði jafnvel um sjálfa sig sem „löggu“: „Og svo 

náttúrulega þessir kassar eru komnir og þeir eru notaðir, ég sé, og svo gengur lögreglan 

frú Lára og setur ofan í kassann þegar hún sér svona“. Þegar Lára tók við starfi hafði 

enginn skjalavörður verið starfandi í nokkra mánuði, og nýtt kerfi nýlega tekið í notkun.  

Þrátt fyrir að Guðfinna væri ekki með jafn valdsmannlegt yfirbragð og Lára þá var 

hún líka sú sem gekk á eftir því að hlutirnir væru gerðir á réttan hátt innan sinnar 

skipulagsheildar: „Ef þú hefur ekki gert það, ef þú hefur tekið bara upp símann og hringt, 

þá skráir þú það. Og ég geng svolítið hart eftir þessu.“ Það var athyglisvert hvernig hún 

talaði um það þegar hún fór og athugaði verklag innan skipulagsheildarinnar „Já já, það 

er hérna, við erum með lögfræðinga hérna sem að eru allmargir og allir með aðgang, og 

ég tilkynni komu mína reglulega þangað og segi að nú skuli bara passa, nú verðið þið að 

standa ykkur, nú bara þurfum við að fara í þetta.“ Þarna áttu lögfræðingarnir semsagt 

að „standa sig“ í vistun skjala, en þó gaf orðalagið „þurfum við að fara í þetta“ til kynna 

að hún liti á þetta sem sameiginlegt verkefni sitt og lögfræðinganna.  

Jóhanna vann hjá skipulagsheild sem var með útibú víða á landinu, og ástandið í 

skjalastjórnarmálum var að hennar sögn misgott. Einu sinni á ári var fundur þar sem 

starfsmenn allstaðar að mættu, og Jóhanna sagði: „Ég er búin að segja þeim sem að 

stjórna þar, sko að skipuleggja dagskránna, ég sagðist ætla að tala yfir hausamótunum á 

öllum um svona mál, meðal annars. Það þarf að taka svo sannarlega á þessum málum.” 

Nýtt húsnæði þýddi í huga Jóhönnu ekki einungis meira geymslupláss, heldur breytt 

viðhorf til skjalamála með stuðningi yfirmanna skipulagsheildarinnar og frá ráðuneytinu 

sem fór með starfsemi stofnunarinnar. Jóhanna var líka sú eina af viðmælendum mínum 

sem viðurkenndi að staða mála innan stofnunar sinnar væri ekki nægilega góð þegar 

kom að viðkvæmum upplýsingum og trúnaðarmálum. Hún segist þó hafa gert „heilmikið 

mál“  og náð yfirmönnum á sitt band:   
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Sko málið er það að þetta hefur kannski ekki verið í nógu góðu standi hér. Það sem 

ég hef verið að finna trúnaðarmál þar sem þau eiga ekki að vera, það er að segja 

afrit af þeim...og ég hérna sjokkeraðist í þau skipti sem ég sé þetta og er búin að 

gera heilmikið mál út af þessu og gera sem sagt, búin að ná náttúrulega 

yfirmönnunum alveg inn á þetta plan, þú veist, þetta má ekki eiga sér stað. 

3.3 Samantekt  

Skjalastjórnarnir nefndu flestir að þeirra hlutverk væri að leiðbeina samstarfsfólki sínu, 

veita þeim ráðgjöf og styðja í meðhöndlun skjala. Sumir viðmælenda lýstu því að 

samstarfsfólkið væri ekki allt leiðitamt og sumir starfsmenn þrjóskuðust við að fylgja því 

verklagi sem var æskilegt að mati skjalastjórans. Stærsti vandinn var þó sá að 

starfsmenn sem sjaldan þurftu að vista skjöl gleymdu gjarnan hvernig ætti að gera það.  

Margir viðmælendanna nefndu að stuðningur yfirmanna væri ómetanlegur þegar kæmi 

að því að innleiða og viðhalda æskilegu verklagi. 

Nokkrir viðmælendanna litu svo á að það félli í hlut skjalastjórans að stunda virkt 

eftirlit, þ.e. ganga persónulega eftir því að rétt verklag væri viðhaft. Aðrir litu svo á að 

verkferlar, stefnur og gæðaeftirlit uppfylltu það hlutverk.  
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4 Stefnur og verklag 

„Íslendingar eru ekki svakalega góðir bjúrókratar. Þeir eru mjög svo gjarnir á að 

taka munnlegar ákvarðanir, skilja lítið eftir sig af gögnum, jafnvel óskipulögð gögn. Ef 

frá er talinn einn skjalaflokkur sem er mjög sérstakur, og það eru eignir og peningar“ 

Til að geta lagt mat á það hvernig viðmælendur upplifðu að farið væri að stefnu um 

meðferð persónuupplýsinga á vinnustað sínum var kannað hvaða stefnur og skráð 

verklag væru fyrir hendi hjá skipulagsheildunum. 

4.1 Stefnur 

Misjafnt var milli skipulagsheilda hvort að stefna í skjalamálum væri fyrir hendi. Þannig 

var slík stefna í mótun hjá skipulagsheild A,  hjá skipulagsheild D var engin skráð 

skjalastefna, en þess í stað stuðst við ákveðið verklag að sögn Guðfinnu, þó að það 

verklag væri ekki beinlínis skráð. Lára hjá skipulagsheild C sagði skjalastefnu vera til, en 

að hún væri „einhvers staðar í einhverjum kassa“ og að hennar mati þarfnaðist stefnan 

endurskoðunar. Starfsfólk styddist þess í stað við gæðahandbók. Verið var að vinna að 

verklagsreglum en Lára kom sjálf ekki nálægt þeirri vinnu. Jóhanna hafði ekki starfað 

lengi hjá skipulagsheild B, og að hennar sögn var ástandið ekki gott þegar hún tók við 

starfinu. Hún sagðist hafa gert úttekt á stöðu mála rúmu ári áður og eitt af hennar 

áhersluatriðum væri að gera skjalastefnu. Hún hafði jafnframt útbúið verklagsreglur, 

enda væri það skilyrði til að fá rafrænt skjalavörslukerfi samþykkt hjá Þjóðskjalasafni 

Íslands.  

Aðgengis- og öryggisstefna er eitt af mikilvægustu stjórntækum skjalastjórnar. Slík 

stefna felur í sér formlegar reglur um hverjir skuli hafa aðgang að tilteknum skjölum, og 

undir hvaða kringumstæðum. Í henni er jafnframt tryggt að aðstæður við geymslu og 

meðhöndlun skjala sé þannig að þau glatist ekki og séu varin fyrir óheimilum aðgengi, 

eyðileggingu, þjófnaði og hamförum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002,  43). 

Skipulagsheild A starfaði eftir öryggisstefnu sem snéri meðal annars að meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga, og samkvæmt Valdísi var stefnt að því að uppfæra 

öryggisstefnuna í takt við nýja skjalastefnu sem var í mótun þegar viðtalið fór fram. 

Öryggisstefna var einnig til innan bæjarfélags H og var hún var útbúin að kröfu 

Persónuverndar. Stefnan náði til afmarkaðs hluta starfsemi bæjarfélagsins, viðkvæmasta 



38 

sviðsins að sögn Soffíu. Hún gilti ekki einvörðungu fyrir skjalavistunarkerfið heldur einnig 

pappír á borðum og læsingar á hurðum. Stefnan hafði bæði kosti og galla að mati Soffíu:  

Þetta er mjög ítarleg stefna en kannski fer hún líka kannski of langt því að það er 

heldur ekki heppilegt fyrir þjónustuþegann að starfsmenn innan sama sviðs vita 

ekki hvað er í gangi í næsta herbergi. Þetta hefur svona allt kosti og galla, því að það 

er oft á tíðum sama fólkið að fá þjónustu í tveim, þremur deildum. 

Í skipulagsheild G var til staðar rekstrarhandbók sem tók á upplýsingaöryggi og 

unnið eftir henni, en að sögn Tómasar hafði henni ekki verið viðhaldið, hún endurnýjuð 

né minnt á hana meðal starfsmanna. Gríma hjá skipulagsheild C sagði að til stæði að 

útbúa öryggisáætlun, sem hluta af öryggiskerfi stofnunarinnar, enda væri verið að gera 

sífellt meiri kröfur um að áhættumat fyrir alla þætti starfsemi stofnunarinnar, að það 

væru til að mynda til verkferlar.  

Skipulagsheild F var með upplýsingastefnu. Meginstef hennar var að starfsmenn 

skyldu hafa aðgang að þeim gögnum sem þeir þurftu vinnu sinnar vegna, en ekki að 

öllum gögnum. Í skipulagsheild F var ekki stefna eða skráð verklag um meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga sérstaklega, enda kom í ljós þegar skipulagsheildin 

rannsakaði mismunandi flokka gagna sinna að:  

...niðurstaðan var sú að allt, nánast allt, sem kemur hingað inn eru 

persónuverndargögn, það er að segja gögn sem varða persónulega hagi 

einstaklings, og við göngum um þau sem slík. Við erum mjög meðvituð um að 

eiginlega allt er persónulegt hjá okkur. 

Skipulagsheild F hafði lagt sig eftir að því að fara eftir ÍST/ISO 15489  

skjalastjórnarstaðlinum, hún var með samþykktan skjalalykil, samþykkt skjalakerfi og 

skjalavistunaráætlun beið samþykktar Þjóðskjalasafns Íslands. Auk þeirrar 

skjalavistunaráætlunar hafði skipulagsheildin unnið ítarlegri skjalavistunaráætlun sem 

unnið var eftir. Skjalavistunaráætlunin var, sagði Valur, auðvitað stjórntæki og átti að 

auka öryggi, en ein og sér gerði hún ekkert, hún yrði að virka með húsnæði, 

starfsmönnum og tölvunum.  Stofnunin var með vottað gæðakerfi og þannig voru 

skjalamálin skjöluð, þ.e. það voru til verklýsingar á því hvað gera átti við innkomin erindi, 

útsend erindi o.s.frv. Að sögn Vals byggði stofnunin á „gæðahugsun“ í skjalamálum. Í 

gæðahugsun fólst að mati Vals að starfsmaður léti vita þegar hann sæi eitthvað sem 

væri á skjön við verkferil eða þegar verkferill vantaði, að einhver tæki málið upp og það 
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væri leyst innan skynsamlegs tíma og fundið hvað væri að, og að starfsmanni liði ekki 

eins og hann væri að klaga. Með þessu verklagi trúði Valur að hægt væri að sauma fyrir 

gagnaleka.  

Valur tók fram að innan hans stofnunar væru öryggismálin tekin gríðarlega 

alvarlega. Stofnunin uppfyllti þegar ýmis skilyrði upplýsingaöryggisstaðalsins ÍST ISO/IEC 

27001:2005 og til stóð að  taka staðalinn mögulega upp, án þess að sækja um vottun. 

Stærstu birgjar stofnunarinnar þegar kom að upplýsingatækum voru með ÍST ISO/IEC 

27001:2005 vottun. Að sögn Vals hafði orðið mikil vakning í öryggismálum undanfarin 

ár:  

Þannig að við erum búin að taka svolítið markviss skref og kannski hefur bara 

heimurinn breyst á síðustu fimm-sex árum, íslensk fyrirtæki og stofnanir eru að 

vakna upp við það að þær vilja fá vottun og vilja fá vottuð kerfi, vilja vinna eftir 

stöðlum og svona. 

Valur lagði áherslu á að það sem mestu skipti við gæðastjórnun væri að hún sé 

stjórntæki, þ.e. ekki eingöngu stimpill heldur eigi hún að virka. Valur lagði áherslu á að 

skipulagsheild hans vilji gera hlutina vel, „En á móti kemur að draumar kosta alltaf 

ótrúlegan pening, og þetta er líka spurning um nýtingu á fjármagni. Og það er til dæmis 

ein af ástæðunum fyrir því að við höfum ekki getað verið eins öflug í ákveðnum þáttum, 

það er bara að þetta kostar pening, og þetta fer bara aftar, og þetta þarf að bíða“.  

Að mati Vals var virkt og vottað gæðakerfi gríðarlega mikilvægt, og að hans sögn var 

það ástæða þess að margar stofnanir og fyrirtæki höfðu verið að „splæsa saman 

gæðastjóranum og skjalastjóranum í eina manneskju“. Hluti skipulagsheildar H var með 

vottað gæðakerfi og þar var starfandi gæðastjóri.  Soffía sagði það þó aðeins gagnast 

upp að vissu marki, gæðaferlar segi bara í grófum dráttum hvað á að gera, svo þurfi að 

fylgja á eftir með nákvæmari leiðbeiningum.   

4.2 Skráð verklag 

Þegar kom að skráðu verklagi voru flestir viðmælandanna á því að verklag væri gott 

þegar kæmi að viðkvæmustu málaflokkunum. Valdís sagði að innan hennar sviðs væri 

eflaust skýrara verklag en annars staðar í bæjarfélaginu, þar sem starfsfólk þar væri í 

snertingu við viðkvæmustu hópana, og að þar væri stefnan skýr:  „Og ég held að það sé 
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bara alveg skýr stefna að ofan og niður, bara meðferðin verður alltaf að vera, við 

verðum alltaf að halda trúnaði við alla skjólstæðinga og alla notendur þjónustunnar“.  

Að sögn Valdísar voru til verkferlar um allt sem viðkom starfsemi 

skipulagsheildarinnar, og hennar skrifstofa tók út hvernig farið var að skráðu verklagi hjá 

skipulagsheildinni allri. Jóhanna hjá skipulagsheild B tók í sama streng og sagði verkferlið 

þegar kæmi að meðhöndlun trúnaðargagna viðkvæmustu málaflokkanna vera í góðum 

farvegi og hún var nokkuð örugg um að starfsmenn væru almennt meðvitaðir um hvað 

væru viðkvæmar persónuupplýsingar og bæri að vernda sérstaklega. Hjá skipulagsheild 

F var að sögn Vals haldið sérstaklega vel utan um viðkvæmustu gögnin, enda gerðu þeir 

aðilar sem létu þeim í té upplýsingarnar, löggæslustofnanir víðsvegar um heiminn, kröfu 

á að starfsmenn umgengust gögnin á ákveðinn hátt.  

Guðfinna hjá skipulagsheild D orðaði það svo að það væri engin undankomuleið að 

gera hlutina rétt, þar sem reglugerðin segi hvernig eigi að skila gögnum inn á 

Þjóðskjalasafn, og eftir að þau hafi fengið samþykktan málalykil hjá Þjóðskjalasafni væri 

ákveðið verklag sem bæri að fara eftir. Valur sagði skipulagsheild sína hafa verið í góðu 

samstarfi við Þjóðskjalasafn og að starfsmenn safnsins væru alltaf tilbúnir að aðstoða 

þegar þörf væri á. Þeir skiptu sér þó ekki af skjalaöryggismálum, enda vildu þeir bara að 

gögnin væru örugg til að þau kæmust í vörslu safnsins. Hjá skipulagsheild F voru mjög 

strangar reglur varðandi skráningu í rafræna skjalastjórnarkerfið, hvað átti að skrá og 

hvernig átti að skrá.   

Starfsmenn voru bundnir trúnaði samkvæmt ráðningarsamning hjá öllum 

skipulagsheildum utan einnar. Valur skjalastjóri skipulagsheildar F sagði starfsmenn 

almennt vera meðvitaðir um mikilvægi trúnaðar. Hann ítrekaði jafnframt trúnaðarskyldu 

þegar hann hélt kynningar eða sinnti nýliðafræðslu. Að hans sögn vissu starfsmenn hvað 

þeir máttu segja munnlega og hvaða upplýsingar máttu fara út úr húsi. Að auki 

starfsmanna skipulagsheildar G skrifuðu starfsmenn nefnda sveitarfélagsins, bæði 

pólitískt kjörnir og aðrir starfsmenn sem kallaðir voru til, undir trúnaðaryfirlýsingu.  

4.3 Samantekt  

Að mati flestra viðmælanda skipti skráð og formfast verklag miklu máli þegar kom að 

öryggi skjala, og flestir viðmælanda tóku fram að verklag væri sérstaklega formfast 

þegar kom að meðhöndlun trúnaðargagna hjá skipulagsheildum þeirra.  
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Helstu stefnur sem voru til staðar í skipulagsheildunum sjö voru skjalastefna, 

upplýsingastefna, upplýsingaöryggistefna, öryggisstefna og öryggisáætlun. Að auki var 

notast við gæðakerfi og gæðahandbækur. Verklag þegar kom að meðferð viðkvæmra 

persónuupplýsinga var að mati viðmælendanna sérstaklega fastmótað þegar kom að 

viðkvæmustu flokkunum og almennt voru starfsmenn meðvitaðir um hvaða upplýsingar 

bæri að vernda sérstaklega. Að auki var öllum starfsmönnum, utan einnar 

skipulagsheildar, gert að undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir tóku til starfa.  

 

 

  

 

  



42 

5 Starfsumhverfið  

 „Hugmyndafræðin hjá okkur hefur verið sú að reyna að líta á þetta svona: það er 

tölva og það er vinnurými, og það er einstaklingur og svo eru það aðgangsstýringar. 

Byrjum á því að tryggja vinnurýmið og tölvuna, að það komist enginn inn í hana nema 

sem að geti, og vinnurými komist enginn inn í. Svo erum við með aðgangsstýringuna 

til þess að aðgangsstýra og svo þurfum við auðvitað að fara í einstaklinginn og það er 

alltaf auðvitað ofboðslega erfitt, er hann traustsins verður?“   

 

Aðstæður á vinnustað geta stutt við skilvirka skjalastjórn, eða staðið í vegi fyrir henni. 

Kemst hver sem er inn á vinnusvæði þar sem skjöl eru geymd? Er nauðsynlegur 

tækjabúnaður úr sér genginn eða ekki til staðar? 

Í þessum kafla er fjallað um ýmislegt sem kemur að starfsumhverfinu: prentuð gögn og 

meðferð þeirra, skjalageymslur, tækjabúnað, sameiginleg drif, aðgang að húsi og tölvum 

og skuggahugbúnað.  

5.1 Prentuð gögn og meðferð þeirra  

Flestir viðmælanda minna nefndu að magn pappírs hefði farið óðum minnkandi 

undanfarin ár. Stofnun F sótti um grisjunarleyfi frá Þjóðskjalasafni Íslands og fór 

grisjunin fram þannig að grisjuðu gögnin fóru í læsta tunnu frá Gagnaeyðingu sem var 

síðan sótt af fyrirtækinu, sem var öryggisvottað. Þannig fór að sögn Vals ekkert af 

viðkvæmum persónuuppýsingum úr húsi nema í læstum tunnum til eyðingar. Flest 

þeirra gagna á pappír sem urðu til þegar viðtalið var tekið komu frá einstaklingum sem 

lögðu inn gögn til stofnunarinnar, en 94-96% af afgreiðslum stofnunarinnar voru að sögn 

Vals algjörlega rafrænar. Þar sem að svo stór hluti gagnanna var eingöngu rafrænn var 

hugað að öryggi “serveranna”, “server” herbergið var læst og einungis einn ákveðinn 

aðili sem komst inn í það. Þrátt fyrir að mikill meirihluti gagna skipulagsheildar F væri 

rafrænn sagði Valur að það heyrði til undantekninga að persónulegar upplýsingar væru 

sendar út úr húsi öðruvísi en á bréfsformi. Valur var mikill talsmaður þess að opna 

skrifstofurými. Að hans mati ætti skipulagsheildin ekki vera með mikið af lokuðum 

skrifstofum og helst að notast við sk. „clean desk policy“, þ.e. að enginn starfsmaður 

„eigi“ sitt skrifborð eða vinnurými. Niðurstaðan yrði þannig: „Því færri skápar, því minna 

af gögnum, og því minna af gögnum á glámbekk.“ Skipulagsheildin hafði notast við þessa 
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hugmyndafræði, þegar breytingar voru gerðar á húsnæðinu var reynt að fækka skápum 

og gera vinnuaðstöðu hvers starfsmanns minni og nettari. Þá væri minna svæði til að 

setja gögn frá sér og þar af leiðandi minna af gögnum. Skipulagsheildin setti jafnframt 

upp fleiri ruslafötur, fleiri gagnaeyðingartunnur og gagneyðingartunnur á fleiri stöðum 

þannig að það væri auðveldara fyrir starfsmanninn að ganga að næstu að 

gagnaeyðingartunninni og henda. Valur sagði að upptaka rafræna skjalavistunarkerfisins 

og annarra rafrænna upplýsingakerfa gerði það að verkum að starfsmaðurinn væri 

ekkert betur settur með að hafa gögnin hjá sér, starfsmaðurinn væri í raun og veru bara 

með afrit en frumritið sem skipti máli væri í tölvunni og það hefðu fleiri aðgang að því. 

Þannig gæti starfsmaður í rauninni ekki verið eigandi sinna gagna. 

Í skipulagsdeild C voru gagnaeyðingartunnur á hverri hæð. Í þær mátti henda bæði 

pappír og öðrum gögnum, svo sem hörðum drifum. Gagnaeyðing sá um að ná í kassana, 

sem voru alltaf læstir. Einstaka sinnum höfðu frumrit endað í tunnunum, og þá hafði 

þurft að láta opna þá. Í gagnaeyðingartunnuna áttu að fara persónurekjanlegar 

upplýsingar og viðkvæmar persónuupplýsingar.  

Jóhanna hjá skipulagsdeild B  gerði sér grein fyrir mikilvægi þess að starfsmenn gætu 

losað sig við gögn á ábyggilegan hátt auðveldlega, en skipulagsheildin var ekki með 

gagnaeyðingakasssa eða -tunnu, og ástæðan var þessi samkvæmt Jóhönnu:  „Það er 

alltaf þessi greiðsla fyrir þjónustu sem er alltaf pínu mál hjá svona ríkisstofnun sem er 

með litla fjármuni og allt það og þarf alltaf að vera að spara“. Jóhanna lýsti því jafnframt 

þegar hún fann gögn og “fór hamförum”:   

Þá voru gögn sem einhver sem er löngu hættur hafði ekki eytt, þetta voru afrit. 

Þannig að það er kannski aðallega það, ég held að það séu ekki allir að átta sig á því 

að þeir eiga ekkert með að geyma afrit nema bara meðan þeir eru að vinna með 

þau. 

5.2 Skjalageymslur  

Skipulagsheild  F hafði markvisst fækkað geymslum sínum undanfarin ár, og einungis 

þeir sem eru með sérstakan “öryggisstatus” höfðu aðgang að þeim geymslum sem nú 

voru í notkun. Þetta var þó að mati Vals stundum bagalegt, þar sem oft var annað geymt 

í geymslunni, eins og oft vill verða í skjalageymslum og því þurfti skjalastjórinn að hlaupa 

til opna fyrir starfsmanni sem var að ná í eitthvað annað en skjöl, til að mynda stimpla.  
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Hjá skipulagsheild G voru almennu skjölin læst í venjulegum lokuðum skápum, en 

trúnaðarmál einstaklinga læst í sérstaklega læstri geymslu með læstum hirslum. 

Guðfinna hjá skipulagsheild D sagðist geyma gögn í læstum skáp á skrifstofu og taka 

lyklana með sér ef hún brygði sér í burtu.  

Áður en Jóhanna tók við starfi hjá skipulagsheild B hafði verið tímabil þar sem 

enginn sinnti starfi skjalastjóra. Staflar af skjölum biðu þess að gengið væri frá þeim og 

Jóhanna hafði verið marga mánuði að koma hlutunum í rétt horf. Þegar viðtalið var 

tekið voru gögn vistuð í hér og þar um bygginguna, meðal annars í skjalageymslu, en 

flest gögnin voru í læstum skjalaskáp hjá Jóhönnu. Jóhanna nefndi þó dæmi um eina 

tegund gagna sem eðlilegt væri að geymd væru í læstum hirslum eða skápum en voru 

það ekki. Hún sagðist ekki hafa gert mikið mál yfir geymslumálum þar sem til stóð að 

skipulagsheildin myndi flytja bráðlega, „Það er verið að vinna í því að finna betra 

húsnæði fyrir okkur. Og þegar það gerist hætti ég ekki fyrr en það verður almennilegt 

geymslupláss fyrir öll okkar, flest okkar gögn“.  

Ég held einhvern veginn og trúi því og treysti að þegar við flytjum sem er vonandi 

innan fárra mánaða að þá verði skilningur hér innandyra og frá ráðuneytum að það 

þarf pottþétta geymslu fyrir öll þessi gögn, og hugsanlega verður eitthvað í 

fjarsafni, en að þetta sé bara tryggileg geymsla, góðir og tryggir skápar þar sem við 

verðum örygg með þessi gögn. 

Hjá skipulagsheild C voru ekki læstir skápar og Lára sagði að þar sem það væri ekki í 

fjárlögum stofnunarinnar væri ekki hægt að gera betur en að hafa skjölin í læstu 

herbergi. Lára sá um að opna hluta þess pósts sem barst skipulagsheildinni. Hún merkti 

erindi trúnaðarmál með því að stimpla þau. Þau gögn geymdi hún í litakóðum, þunnum 

plastmöppum. Þessi gögn geymdi hún inni í sinni skrifstofu, en ekki í læstum skjalaskáp.  

5.3 Tækjabúnaður 

Ein leið til að gögn fari á flakk innnan stofnana er þegar þau eru send á rangan prentara.  

Valur sagði að innan sinnar skipulagsheildar hefðu menn velt fyrir sér að fækka 

prenturum, setja ljósritunarvélar þannig að þær skanni og gera alla ljósritun loggaða, og 

dulkóða það sem væri inni á hörðum diskum. Þó væri það oft þannig að óskalistinn væri 

miklu stærri en fjármagnið sem skipulagsheildin hefði.  

Jóhanna kvað það vera vandamál að starfsmenn héldu afriti af gögnum í málum sem 

þeir ynnu að: 
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Það er í sumum tilfellum þannig að starfsmenn eru að vinna í einhverju máli sem er 

viðkvæmt, frumgögnin eru komin á sinn stað en þeir halda sjálfir afriti á meðan þeir 

eru að vinna í málinu. Og það sem ég er að brýna núna alveg stöðugt fyrir fólki er að 

um leið og viðkomandi er búinn að afgreiða þetta mál, þá á hann að eyða afritinu á 

öruggan hátt. Tæta það.  

Hins vegar var tætari skipulagsheildar B ekki nægilega góður og það var að mati Jóhönnu 

ástæðan fyrir því að starfsmenn væru enn með gögnin hjá sér, vegna þess að það væri 

einfaldlega of mikið mál að tæta gögnin.  

Valur talaði um í dag væri krafan sú að rafræn skjalastjórnarkerfi virkuðu í hvaða 

útstöð sem er, svo sem símanum, iPad. Þetta byði upp á að tækið týndist. Valur var 

harður á því að starfsmenn notuðu ekki minnislykla, en það væri leið til að gögn færu á 

flakk. Eina sem ætti að fara á minnislykla væru fyrirlestrar, þar sem efni þeirra yrði hvort 

eð er kynnt opinberlega.  

5.4 Sameiginleg drif 

Valdís hjá skipulagsheild A kvað notkun sameiginlegra drifa ekki vera vandamál, allt sem 

væri vistað þar væri jafnframt vistað í rafræna skjalastjórnarkerfinu. Jóhanna hjá 

skipulagsheild B sagði að starfsmenn geymdu heilmikið af gögnum á sameiginlegu drifi 

en að það væri „common sense“ að þangað ættu ekki trúnaðarupplýsingar eða viðkvæm 

gögn að vera vistuð.  

Tómas tók í sama streng, og sagði sameiginleg drif vera notuð af starfsmönnum en 

að formleg mál og erindi væru öll vistuð í skjalastjórnarkerfinu. Innan skipulagsheildar F 

var sameiginlegt drif og að sögn Vals mikill vilji til að loka því. Sameiginlega drifinu var 

gríðarlega aðgangsstýrt, og það var að mati Vals viss hindrun, þar sem að með mikilli 

aðgangsstýringu er erfitt að hafa yfirlit yfir hvaða starfsmaður hefur aðgang að hvaða 

gögnum og sameiginlega drifið verður eiginlega algjört völundarhús. Valur taldi líklegt 

að innan skamms væri hægt að loka sameiginlega drifinu:    

En við höfum verið að reyna að minnka markvisst vægi samskráningarinnar og það 

hefur tekist, það hefur dregist saman það sem er á samskrá. Og svo er búið að setja 

reglur um hana. Alveg skýrar reglur um hvað er á samskrá, og það er á samskránni 

eru eingöngu vinnugögn. Það geta auðvitað verið vinnugögn er varða persónulega 

hagi einstaklinga, það er möguleiki á því, en þegar við tölum um vinnugögn þá erum 

við að tala um uppkast bréfa, við erum að tala um sniðmát, við erum að tala um 

lista, tölulista sem eru teknir út, risastór Excel skjöl, en við höfum verið að ýta öllum 

markvisst í það að vinna í kerfunum sjálfum. Það er eiginlega það sem við viljum, 



46 

„notið kerfin til að vinna í“, og það hefur bara gengið ágætlega, þannig að vonandi 

innan skamms getum við lokað samskránni. 

Að mati Vals var gagnlegt fyrir starfsmenn að vinna saman að gögnum og búa til 

gagnapakka á sameiginlega drifinu. Ekki var fýsilegt að loka aðgangi að sameiginlegu 

drifi fyrr en hægt væri að bjóða upp á annað kerfi, og því hafði Valur með markvissum 

aðgerðum ýtt fólki til að nota rafræna skjalastjórnarkerfið meira.  

5.5 Aðgangur að húsi og tölvum 

„Allra viðkvæmustu gögnin, þau eru innan við einhvern eldvegg, og jafnvel innan 

við tvo eldveggi“ 

Húsnæði allra skipulagsheilda var læst að einhverju leyti. Oftast þurfti að rannsakandi að 

gefa sig fram við afgreiðslu og vera hleypt inn. Að auki var í einhverjum tilvikum deildin 

sem skjalastjórinn starfaði hjá læst. Valur tók fram að skipulagsdeild F væri með mikið af 

eftirlitsmyndavélum í húsinu, og Lára að það væri nánast ómögulegt fyrir 

utanaðkomandi að komast inn í húsið: „Já það er allt læst. Það er ekki nokkur leið, þetta 

er eins og á Kleppi, það er ekki hægt að komast inn nema með þessu korti. Og það eru 

aðgangstölur stundum líka.“  

Misjafnt var hvort að fyrir hendi væru reglur um að starfsmenn læstu tölvum sínum. 

Lára hjá skipulagsdeild C sagðist alltaf læsa sinni tölvu og að starfsmönnum bæri að gera 

það sömuleiðis. Jóhanna hafði vanið sig á það, en viðurkenndi að það væri „hipsum 

haps”. Hjá skipulagsdeild D læstust tölvurnar sjálfkrafa eftir tvær til þrjár mínútur og 

notandinn þurfti að skrá sig inn á ný. Tómas benti á eina leið til að komast inn í 

tölvukerfi skipulagsheildar: „Ég er reyndar þeirrar skoðunar að það sé betra að hafa 

lengri virkni á lykilorðum en er í dag sem er bara þrír mánuðir, því ég held að það sé 

mesta hættan á að fólk skrifi niður á miða aðganginn.“ 

5.6 Skuggahugbúnaður 

Valur lýsti „shadow IT“ eða skuggahugbúnaði sem ókeypis hugbúnaði sem fylgdi jafnvel 

með vöfrum og slíku. Dæmi um slíkt eru til dæmis One Drive, Google Docs, Dropbox og 

samfélagsmiðlar á borð við Facebook. Ástæðan fyrir því að starfsmenn noti slíkan 

hugbúnað er vegna þess að það kann betur á hann eða vegna þess að það treysti ekki 

þeim tólum og tækjum sem embættið eða stofnunin hefur fram að færa. Valur benti á 
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undirliggjandi vandamál við notkun slíks hugbúnaðar: „tækin sem þú notar í daglega 

lífinu eru kannski betri en þau sem stofnunin býður upp á. Þau eru bara betri og þú 

kannt betur á þau. Og af því að við erum alltaf að tala um skilvirkni og hraða og öryggi 

þá skorar þetta lágt í öryggi en kannski mjög hátt í skilvikni“. Lausnin að hans mati var 

ekki sú að banna notkun slíks hugbúnaðar, heldur bjóða upp á sambærileg tól, jafnvel í 

samstarfi við aðrar ríkisstofnanir.  

Tómas kannaðist ekki við að starfsmenn skipulagsheildar G notust við 

skuggahugbúnað í opinberum erindagjörðum, en ekki væri þó læst fyrir slíkt. Honum 

fannst líklegt að þar réði um mestu hversu eðli starfa innan skipulagsheildarinnar væri 

ólíkt fyrirtækjaumhverfi. Fólk ynni mest í vinnunni á vinnutíma, og hefði minni þörf fyrir 

að hafa aðgang að gögnum fyrir utan vinnustaðinn. Þeir fáu (um tíu manns) sem þyrftu 

væru með fjarvinnsluaðgang og ynnu inni í skjalakerfinu eða tölvupóstinum.  

5.7 Samantekt 

Margir viðmælendanna nefndu að magn pappírs hjá skipulagsheildunum hefði farið 

minnkandi undanfarin ár. Það var að þeirra mati jákvætt, þar eð minna af útprentuðum 

gögnum skiluðu sér í færri gögnum sem gátu farið á flakk. Flestar skipulagsheildirnar 

notuðust við gagnaeyðingatunnu, en það var í flestum tilvikum læst tunna eða kassi, og 

utanaðkomandi fyrirtæki sér um að farga innihaldinu. Einn viðmælanda nefndi að 

skipulagsheild hans stefndi að því að fækka prenturum, sem lið í auknu gagnaöryggi.  

Skjöl voru ýmist geymd í læstum skjalaskápum eða læstum skjalageymslum. Í 

einhverjum tilvikum voru gögn sem tilheyrðu viðkvæmum málaflokkum geymd í læstum 

hirslum inni í læstum geymslum.  

Viðmælendurnir upplifðu ekki notkun sameiginlegra drifa sem vandamál, og sögðu 

starfsmenn yfirleitt ekki vista viðkvæm gögn þar.  

Húsnæði var í flestum tilvikum nokkuð öruggt, óviðkomandi ekki komst inn á 

vinnusvæði skipulagsheildanna án þess að vera með aðgangskort eða aðgangskóða, eða 

vera veittur aðgangur í móttöku, og  stundum þurfti aftur aðgangskort eða aðgangskóða 

til að komast inn á afmörkuð vinnusvæði í húsnæði.  
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6 Rafræna skjalastjórnarkerfið 

 

Opinberir aðilar og einkaaðilar hafa í auknum mæli tekið í notkun rafræn 

skjalastjórnarkerfi til að hafa stjórn á skjölum sínum. Hér á eftir verður fyrst almennt 

rætt um kerfin sem skipulagsheildirnar sjö notuðust við í starfsemi sinni og upplifun 

skjalastjóra og almennra notenda af notkun þeirra.  Aðgangsstýringar að kerfunum eru 

ræddar sérstaklega þar sem flestir viðmælandanna nefndu að þær skiptu höfuðmáli 

þegar kom að öryggi gagnanna.   

6.1 Almennt 

Allar stofnanirnar notuðust við rafræn skjalastjórnarkerfi: Core Data, GoPro, GoPro Net, 

One System og Focal. Kerfin héldu aðallega utan um stjórnsýsluerindi, en hjá 

skipulagsheild G var rafræna skjalastjórnarkerfið einnig notað til að halda utan um 

verkefni innanhúss. Flestar stofnanirnar notuðust að auki við önnur upplýsingakerfi eða 

málaskrár, sem oftast geymdu mun persónulegri upplýsingar en skjalastjórnarkerfin. 

Fæstir viðmælendanna unnu með þau kerfi. Það var mismunandi eftir skipulagsheildum 

hversu stór hluti starfsmanna var með aðgang að rafræna skjalastjórnarkerfinu. Þannig 

voru til dæmis allir starfsmenn skipulagsheildar C með kerfið og áttu að nota það, 

stærstur hluti skipulagsheildar B en rúmlega einn tíundi skipulagsheildar D.  

Skjalavistunarkerfin skráðu ýmsar upplýsingar, til dæmis hvaða starfsmaður opnaði, 

prentaði út eða gerði breytingar á skjali. Viðmælendur mínir sögðu starfsmenn vera 

meðvitaða um að þessar upplýsingar væru skráðar. Þannig sagði Gríma: „Þú getur alltaf 

rakið hver var inni, þannig að ef eitthvað fer út sem ekki átti að fara út þá getum við 

alltaf rakið það. Þeir eru þá að bregðast trúnaðarskyldu. Þær upplýsingar eiga ekki að 

geta dottið út, nema fyrir mannleg mistök“. Tómas tók í sama streng: “Starfsmenn eru 

mjög meðvitaðir um það að hægt er að rekja hver opnar og hver les og slíkt. Þannig er 

alltaf hægt að rekja ef eitthvað kemur til” og Soffía sömuleiðis: „Kerfið loggar allt þannig 

að ef einhver fer inn í mál sem hann hefur ekkert með að gera þá er alltaf hægt að rekja 

það.  
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6.2 Upplifun notenda 

Það var sameiginlegt með öllum viðmælendum mínum að þeir höfðu unnið lengi með 

það rafræna skjalastjórnarkerfi sem var í notkun á vinnustað þeirra og töldu sig ekki hafa 

yfir neinu að kvarta. Guðfinna tók samt fram að það væri stundum erfitt að leita í 

kerfinu.  

Þegar spurt var um upplifun annarra notenda kom í ljós að þeir áttu oft í meiri 

erfiðleikum með að nota kerfið. Valdís hjá skipulagsheild A svaraði því þannig að aðrir 

notendur upplifðu sumir kerfið eins og rosa mikla hít og áttu erfitt með að leita í því, en 

sagði jafnframt: „ég held samt að það sé bara kannski í öllum kerfum sem eru orðin 

svolítið voldug og keyra svona stóra stofnun, eða þú veist, eða heilt svona batterí.“ 

Jóhanna skýrði frá því að innleitt hefði verið rafrænt skjalastjórnarkerfi sem hefði 

þótt notendavænt en upp kom vandamál með það kerfi og því var annað kerfi tekið upp. 

Eftir það fóru að hennar sögn margir „í baklás“:   

[Starfsfólkinu]fannst þetta miklu óþjálla, miklu ónotendavænna, og hérna, eins og 

ég segi fóru hreinlega í baklás og sáu þessu kerfi allt til foráttu. Ég er búin að vera 

þessi tvö ár svolítið að reyna að róa fólkið og reyna að fá, ég er búin að taka fólk í 

tíma, nokkra saman, fara yfir þetta og svona sko þetta er orðið þannig að þeir sem 

nota [rafræna skjalastjórnarkerfið] töluvert þeir eru alveg, orðnir mjög sjálfstæðir, 

þeir sem nota það mjög sjaldan, þurfa sjaldan að stofna mál, þeir eru pínu óöruggir.  

Þetta kom fram í flestum viðtölunum, þeir sem þurftu sjaldnar að nota rafrænu 

skjalastjórnarkerfin voru oft óöryggir í notkun þeirra. Guðfinna gaf í þessu skyni út 

myndrænar leiðbeiningar, en tók fram að kerfið sjálft væri frekar þungt í vöfum, svolítið 

mikið að klikka á og ekki auðvelt að leita. Jóhanna sagðist setjast niður með 

einstaklingum og ræða við þá að ýmis mál færu klárlega ekki í rafræna 

skjalastjórnarkerfið sem ættu að vera það, og að það skilaði smátt og smátt árangri, þó 

að enn væru starfsmenn sem segðu bara „ég skrái ekkert þarna“. Valur hjá 

skipulagsdeild F sagði að það væri alltaf vandamál þegar fólk ynni lítið í kerfinu:  

Það er auðvitað þekkingartap sem verður á svona tveim, þremur vikum þegar 

maður fer og kennir einhverjum að gera þetta og svo gerir hann þetta einu sinni af 

því hann er meðhöfundur að einu bréfi og hálfu ári seinna kemur bréf númer tvö, 

og hann segir „æ hvernig geri ég þetta aftur? Þannig að þetta er alltaf vesen. En 

heilt, super user-arnir, þeir sem nota þetta mikið, þeir kvarta lítið. 



50 

Soffía hjá skipulagsheild H sagði að eitthvað væri að vefjast fyrir fólki og það áttaði 

sig ekki hvað ætti að fara inn í skjalakerfið. Að hennar mati væru tvær ástæður fyrir 

þessu, „í sumar deildir vantar mannskap til að skrá og svo eru bara sums staðar ekki 

nógu skýrir verkferlar heldur, þannig að það snýst um skipulag, og líka bara um þörf á 

fleira starfsfólki“. 

Valur hjá skipulagsheild F sagði að það væri alltaf spurning með sum gögn, hvort að 

þau ættu heima í rafræna skjalastjórnarkerfinu eða ekki. Þá væri stuðst við þá 

vinnureglu að það þyrfti að vera málsaðili, einhver sem fengi bréf eða einhver sem bæði 

um eitthvað. Annars væri hætta á að kerfið breyttist í ruslakistu. Valur sagði að 

innleiðingin á rafræna skjalastjórnarkerfinu hefði verið svolítið strembin á sínum tíma, 

þá var verið að innleiða eitthvað nýtt, eitthvað sem fólk hafði ekki. Starfsmenn höfðu 

notað sameiginlega drifið, gamalt skjalavistunarkerfi eða bara bréfaskráningarkerfi og 

fannst það henta vel. Nú væri hins vegar svo komið að þetta væri „ekkert vesen“. Hjá 

skipulagsheild C hafði nýtt skjalastjórnarkerfi verið tekið upp en enginn skjalastjóri verið 

starfandi þar til Lára tók til starfa nokkrum mánuðum seinna, og allt var komið í „kaos“. 

Hún sagði þó að þeir sem byrjuðu að nota kerfið væru „ágætlega sáttir“ við það.  

Tómas hjá skipulagsdeild G lýsti kerfinu sem skilvirku kerfi sem með haldgóðri 

þekkingu væri auðvelt að stýra, ekkert sérstaklega einfalt eða beinlínis notendavænt en 

mjög praktískt fyrir notendurna. Það var rík og löng hefð á notkun á kerfinu innan 

skipulagsheildarinnar og starfsmenn voru að sögn Tómasar ánægðir með kerfið. Öll 

formleg mál sem snéru að lögbundnum hlutverkum stjórnsýslunnar, það er verkefni sem 

þurftu að leysa samkvæmt lögum, fóru í gegnum kerfið sjálfkrafa og skilvirknilega og 

mikil ánægja með það.   

Undanfarin ár hafði yngst upp að hluta í starfsmannahópnum. Það gerði  það að 

verkum að sögn Tómasar að meiri áhugi var á og vilji fyrir að nýta sér tölvukerfið. 

Nokkrum árum áður höfðu verið starfsmenn sem vildu helst ekki skrá neitt inn í 

tölvukerfið og vildu hafa öll trúnaðargögn á pappír. Yngri starfsmenn sem höfðu komið í 

þeirra stað höfðu viljað nýta sér að hafa yfirsýnina sem tölvukerfið veitti. Því var 

skilvirkari notkun á kerfinu núna og meira skráð af upplýsingum, og tölvupóstar til 

dæmis vistaðir í meira magni en áður. Starfsmenn notuðu nú almennt kerfið mjög virkt 

og þeir voru hvattir til að vinna verkefni sín inni í kerfinu. Þannig var kerfið notað til að 
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halda utan um verkefni innanhúss, auk formlegra erinda. Verklag við skráningu þegar 

kom að málum sem snéru að lögbundnu hlutverki sveitarfélagsins var gott og Tómas 

trúði því að starfsmenn skráðu meira inn af upplýsingum en fyrr,  sem að hans mati var 

jákvætt þar sem þannig gæti sveitarfélagið gefið betri upplýsingar um atburði.  

6.3 Aðgangsstýringar 

Hægt var að stýra aðgangi starfsmanna að málum og  merkja mál sem trúnaðarmál í 

rafrænu skjalastjórnarkerfunum. Flestir viðmælendanna tóku fram að starfsmenn hefðu 

einungis aðgang að þeim málum sem þeir þyrftu aðgang að vinnu sinnar vegna, út frá 

starfslýsingu og skilgreiningu á starfinu. Allir viðmælendurnir litu á aðgangsstýringar sem 

mikilvægt öryggistæki þegar kom að viðkvæmum upplýsingum og trúnaðarmálum. 

Tómas sagði aðgangi að kerfinu hjá skipulagsheild G vera mjög stýrt, mismunandi 

eftir deildum og eðli upplýsinga: „Við erum með aðgangshópa sem er nokkuð skipt upp 

eftir sviðum eða eftir hlutverkum [...] þeir flokkar sem alltaf eru aðgangsstýrðir snúa að 

barnaverndarmálum, skólamálum og mannauðsmálum.” Almenna reglan væri að hafa 

mál opin, en undantekning ef þau væru lokuð. Tómas lýsti þremur tegundum upplýsinga 

í kerfinu:  

Þetta eru almennu erindin, þetta eru erindi með persónulegum upplýsingum eins 

og mannauðsmál og annað og svo er í rauninni þetta þriðja, þetta með allra 

viðkvæmustu upplýsingunum eins og fjölskyldumálin. Það þarf að halda utan um 

þetta allt saman, það er mismunandi eftir eiginleikum en allt er þetta inni í sama 

aðgangsstýrða kassanum. 

Valur kvað aðgangsstýringarnar í skjalavistunarkerfinu vera strangari en hann hefði 

viljað, hann hefði frekar kosið að mál væru opin nema rík ástæða væri til að loka þeim, 

enda auðveldaði það starf skjalastjórans, en þess í stað hefði stefnan verið sú að hafa 

mál lokuð og opna ef þess þarf, „Þannig að það eru veggir milli deilda, milli sviða, og 

jafnvel innan deilda eru veggir þannig að upplýsingarnar liggja ekki á glámbekk og það er 

ekki þar með sagt að ef þú ert orðinn starfsmaður hafir þú aðgang að öllu, bara langt í 

frá.“ Þetta gat verið til trafala þegar starfsmenn unnu þvert á mál:  

Þegar þarf að vinna þvert á mál þá þarf sífellt að vera opna einhver mál og loka 

einhverjum málum, og opna einhver mál fyrir þennan og hinn. Ég hefði frekar vilja 

hafa þetta allt opið nema það sem raunverulega þarf að vera lokað. En hér er mjög 

deildarskipt þannig að það eru margir eldveggir. Og það kann að vera að þetta sé 

rangt hjá mér, að þetta sé bara draumur skjalastjórans að hafa lítið að gera.  
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Guðfinna kvað þá sem væru með aðgang að kerfinu vera með mismunandi 

heimildir. Hún og yfirmenn skipulagsheildarinnar lögðu mat á hvaða málum bæri að 

loka, og þá sáu þeir einir málið sem þurftu að vinna með það.  

Soffía hjá bæjarfélagi H sagði aðgangsstýringar milli deilda vera mjög strangar. Þær 

upplýsingar sem fleiri en ein deild þurftu að nálgast væru vistaðar sem sérstakt mál sem 

allar deildir hefðu aðgang að. Eitt atriði gerði það þó að verkum að aðgangsstýringin 

dygði ekki alltaf til:  

Það er töluvert algengt að skjöl fari undir röng mál, fólk átti sig ekki á því hvar það 

er statt í kerfinu og það er náttúrulega mjög slæmt því að bæði hefur það gerst að 

fólk setji undir rangt mál og reyni bara aftur og aftur, og svo fer það undir rétt 

mál...Og það er náttúrulega allra verst þegar þetta eru trúnaðarmál að 

aðgangsstýringin miðast við málið, og þá er aðgangsstýringin ekkert virk og þetta er 

eitthvað sem fólk virðist ekki átta sig á. 

Hún sagði aðra starfsmenn vera duglega við að láta hana vita þegar þeir rækjust á skjöl 

sem þeir vissu að pössuðu ekki við mál, og þá eyddi hún þeim annað hvort eða færði 

undir rétt mál.  

Jóhanna tók fram að til að fá samþykktan málalykil fyrir rafrænt kerfi hjá 

Þjóðskjalasafni þurfi að fá samþykktar verklagsreglur, og í þeim sé tekið á hvernig vinna 

skuli með viðkvæm mál og aðgangsstýra þeim í kerfinu.  

6.4 Samantekt 

Allar stofnanirnar notuðust við rafræn skjalastjórnarkerfi, sem skráðu ýmsar upplýsingar 

svo sem hver opnaði skjal, prentaði það út eða gerði breytingar á því, og viðmælendur 

mínir sögðu starfsmenn vera meðvitaða um það.  

Skjalastjórarnir áttu yfirleitt auðvelt með að nota rafrænu skjalastjórnarkerfin, en 

almennu notandendurnir oft í meiri erfiðleikum. Þeir áttu til dæmis erfitt með að leita í 

kerfunum, fundust þau óþjál, voru óöruggir í notkun þeirra eða óvissir um hvað bæri að 

vista. Þeir sem notuðu kerfin sjaldnar áttu erfiðara með að nota þau. Einn viðmælandi 

sagði manneklu og vöntun á verkferlum valda því að skráningu væri ábótavant hjá sinni 

skipulagsheild.  

Allar skipulagsheildir notuðust við aðgangsstýringar á málum í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu, og litu á þær sem mikilvægt öryggistæki þegar kom að 

viðkvæmum upplýsingum og trúnaðarmálum.   



53 

7 Umræður  

 

Markmið rannsóknar þeirra sem hér hefur verið sagt frá var að kanna upplifun 

skjalastjóra af því hvernig meðferð viðkvæmra persónuuppýsinga væri háttað þegar 

kom að skjalastjórn hjá opinberum stofnunum. 

Gerð var grein fyrir helstu efnisþáttum hvers þema í samantektarköflum hér að framan, 

en í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi:  

 

 Hvernig upplifa viðmælendur að farið sé að stefnu um meðferð persónugagna á 

vinnustað sínum?  

 Hver er upplifun og reynsla skjalastjóra opinberra stofnanna af meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga í skjalastjórn sinnar stofnunnar  

 

7.1 Stefnur og verklag 

Flestir viðmælenda minna töldu að meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga væri góð hjá 

skipulagsheild þeirra. Þegar kom að viðkvæmustu málaflokkunum var verklag yfirleitt í 

mjög föstum skorðum, og viðmælendur mínir töldu nokkuð víst að starfsmenn væru 

almennt meðvitaðir um hvað væru viðkvæmar persónuupplýsingar og bæri að vernda 

sérstaklega. Starfsmönnum allrar skipulagsheilda sem hér voru til skoðunar, utan einnar, 

var gert að undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir tóku til starfa. Fjórar af þeim 

skipulagsheildunum voru ríkisstofnanir, en samkvæmt lögum um réttindi og skyldur 

ríkisstarfsmanna er starfsmönnum ríkisins „skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann 

fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

yfirmanna eða eðli málsins.“ Þessi þagnarskylda helst þó starfsmaður láti af starfi (Lög 

um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna nr. 70/1996). 

Alþjóðlegi staðallinn um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn ÍST/ISO 15489 

mælist til þess að fyrirtæki sem leitist við að fylgja staðlinum ættu að skilgreina og 

staðfesta stefnu fyrir skjalastjórn. Slík stefna er yfirlýsing um fyrirætlanir og ætti að 

byggjast á greiningu á starfseminni, hana ætti að taka upp og samþykkja á efsta 
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ákvörðunarstigi og tryggja að hún sé kynnt og innleidd á öllum stigum í fyrirtækinu. Rýna 

þarf í stefnuna reglulega til að tryggja að hún endurspegli rekstrarþarfir á hverjum tíma. 

Auk stefnu fyrir skjalastjórn ættu fyrirtæki að hrinda í framkvæmd víðtækri 

skjalastjórnaráætlun. Markmið slíkrar áætlunar væri að stuðla að því að skjöl sem 

mynduð eru séu ósvikin, áreiðanleg og nothæf, og að vernda heilleika þessara skjala. 

Ósvikið skjal er skilgreint svo í staðlinum.  

að það sé það sem það virðist vera,  

að það hafi verið samið eða sent af þeim einstaklingi sem virðist hafa samið eða 

sent það,  

að það hafi verið samið eða sent á þeim tíma sem það virðist hafa verið samið eða 

sent (Staðlaráð Íslands, 2005a, 17-20). 

Grundvöllur þess að stefna um skjalastjórn gefi góðan árangur er stuðningur æðstu 

stjórnenda, auk þess að nauðsynlegar auðlindir séu til að innleiða hana (Staðlaráð, 

2005b, 9).  

Athyglisvert var hversu fáar af skipulagsheildunum sem hér voru til athugunar studdust 

við stefnu í skjalamálum, eða stefnu um meðferð persónugagna sérstaklega. Stefna í 

skjalamálum var í mótun hjá skipulagsheild A, engin stefna hjá skipulagsdeild B, hjá 

skipulagsheild C var hún til „einhvers staðar í einhverjum kassa“ og þarfnaðist 

endurskoðunar, engin skráð stefna hjá skipulagsheild D og hjá skipulagsdeild G var 

skjalastefnan hluti upplýsingastefnu.  

Öryggisstefna var til staðar hjá skipulagsheild A og skipulagsheild B, í skipulagsheild G 

tók restrarhandbók á upplýsingaöryggi og til stóð að útbúa öryggisáætlun hjá 

skipulagsheild C. Skipulagsheild F uppfyllti þegar ýmis skilyrði ÍST ISO/IEC 27001:2005 

staðalsins og til stóð að taka staðalinn mögulega upp, án þess að sækja um vottun þar 

eð það það þótti of kostnaðarsamt. Tveir viðmælenda minna tóku fram að 

gæðastjórnun þyrfti að virka, henni þyrfti að fylgja verkferlar og hún mætti ekki 

eingöngu vera stimpill.  
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7.2 Starfsumhverfið 

Í rannsókninni var fjallað um starfsskilyrði sem geta haft áhrif á öryggi gagna, þar með 

talinna viðkvæmra persónuupplýsinga, svo sem aðgang að húsnæði og tölvum, 

geymslur, tækjabúnað og sameiginleg drif.  

Flestir viðmælanda minna nefndu að magn pappírs hefði farið óðum minnkandi 

undanfarin ár.  Að mati eins viðmælanda míns var það jákvætt, þar eð minna magn af 

gögnum á pappírsformi þýddi færri gögn sem liggja á glámbekk.  Ýmsar 

öryggisráðstafanir þarf að gera vegna gagna á pappírsformi. Einn viðmælanda kvað það 

vera lið í því að auka öryggi gagna að fækka prenturum, enda gætu gögn sem eru send á 

rangan prentara, eða starfsmaður gleymir að sækja, farið á flakk. Margar 

skipulagsheildanna leigðu gagnaeyðingartunnu eða gagneyðingarkassa. Þessi ílát voru 

læst og í þau mátti henda bæði pappír og gögnum á öðru formi, svo sem hörðum 

drifum. Utanaðkomandi fyrirtæki sá síðan um að sækja ílátin og farga innihaldinu á 

öryggan hátt. Lélegur tætari gerði það að verkum að starfsemenn skipulagsheildar B 

héldu trúnaðargögnum í stað þess að losa sig við þau á ábyrgan hátt.  

Eins  og áður hefur komið fram eyða flest skjöl stærri hluta af lífshlaupi sínu á óvirka 

skeiðinu, og er því mikilvægt að geymsluaðstæður séu tryggar(Saffady, 2011, 7-8). Í 

ÍST/ISO 15489 staðlinum felur skjalastjórnaráætlun meðal annars í sér að tryggja að skjöl 

séu haldin í tryggu og öruggu umhverfi, og tryggja að geymsluskilyrði og meðferðarferli 

séu hönnuð á þann hátt að skjöl séu vernduð gegn heimildarlausum aðgangi, förgun eða 

glötun, og gegn þjófnaði (Staðlaráð Íslands, 2005a, 19, 33). Í öllum tilvikum voru læstar 

skjalageymslur eða læstir skápar notaðir fyrir skjöl, en í einni skipulagsheildinni tiltók 

viðmælandi að ákveðinn skjalaflokkur væri ekki geymdur í læstri geymslu eða hirslu.  

Húsnæði var í flestum tilfellum nokkuð öruggt, óviðkomandi komst ekki inn á 

vinnusvæði skipulagsheildanna án þess að vera með aðgangskort eða aðgangskóða, eða 

vera veittur aðgangur í móttöku, og í nokkrum tilfellum þurfti aftur aðgangskort eða 

aðgangskóða til að komast inn á afmörkuð vinnusvæði í húsnæði.  

Sameiginleg drif voru ekki vandamál að sögn viðmælendanna, einn sagði að það 

væri „common sense“ að trúnaðarupplýsingar eða viðkvæm gögn ættu ekki að vera 

vistuð þar. Misjafnt var hvort að fyrir hendi væru reglur um að starfsmenn læstu tölvum 
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sínum, en með aðgangi að einni tölvu er oft hægt að komast að gríðarlegu magni 

upplýsinga hjá skipulagsheild. 

Enginn viðmælanda minna vildi kannast við að starfsmenn ynnu utan vinnustaðar á 

fartölvum eða öðrum tækjum. Fjarvinna hefur aukist til muna með tilkomu fartölva, 

snjallsíma og spjaldtölva. Hluti könnunar Árna Jóhannssonar á skjalastjórn 

eftirlitsstofnanna ríkisins snéri að skráningu skjala úr fjarvinnu. Slík vinna býður 

hættunni heim, ef ekki er hægt að vista skjöl utan vinnustaðarins. Því kemur það í hlut 

skjalastjórans að halda á öruggan hátt utan  um öll gögn sem varða starfsemi 

skipulagsheildar, óháð staðsetningu eða formi.  (Árni Jóhannsson, 2013, 45-50; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir og Ragna Kemp, 2015).  

7.3 Rafræna skjalastjórnarkerfið 

Skipulagsheildir hafa í auknum mæli tekið í notkun rafræn skjalastjórnarkerfi og þar sem 

skipulagsheildirnar sem voru til skoðunar í þessari rannsókn störfuðu allar innan hins 

opinbera kom ekki á óvart að þær notust við rafræn skjalastjórnarkerfi. Í opinberri 

stjórnsýslu er rafræn skjalastjórn óhjákvæmileg af tveimur ástæðum, í fyrsta lagi vegna 

kröfunnar um að almennir borgarar hafi rafrænan aðgang að opinberum upplýsingum 

og í öðru lagi vegna þeirrar löggjafar sem veitir einstaklingum rétt til aðgangs að 

ákveðnum upplýsingum hjá opinberum aðilum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, 181).  

Rafrænu skjalastjórnarkerfin héldu aðallega utan um stjórnsýsluerindi, en flestar 

skipulagsheildirnar notuðust að auki við önnur upplýsingakerfi eða málaskrár. Þau kerfi 

geymdu yfirleitt mun persónulegri upplýsingar en skjalastjórnarkerfin og fæstir 

viðmælenda minna unnu með eða höfðu aðgang að þeim kerfum.  

Rafrænu skjalastjórnarkerfin skráðu ýmsar upplýsingar svo sem hver opnaði skjal, 

prentaði það út eða gerði breytingar á því, og viðmælendur mínir sögðu starfsmenn vera 

meðvitaða um að þessar upplýsingar væru skráðar. Þetta var ákveðinn öryggisventill, en 

á þennan hátt væri mögulegt að rekja gagnaleka til ákveðins starfsmanns.  

Skjalastjórarnir höfðu allir unnið lengi með það rafræna skjalastjórnarkerfi sem var í 

notkun á vinnustað þeirra og kunnu vel á það. Flestir kváðu þeir almennu notendurna 

eiga í meiri erfiðleikum, fundust þau kerfi óþjál, áttu erfitt með að leita í þeim, voru 

óöryggir í notkun þeirra eða óvisissir um hvaða gögn bæri að vista. Þeir sem notuðu 
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kerfin sjaldnar áttu í meiri erfiðleikum með að nota þau. Einn viðmælanda sagði 

manneklu og vöntun á verkferlum helstu hindranirnar þegar kom að skjalavistun. 

Starfsmenn sem eru óöruggir í notkun skjalastjórnarkefis nota það ekki. Viðmælendurnir 

leiðbeindu notendum á ýmsan hátt, til að mynda með því að gefa út prentaðar 

leiðbeiningar, með því að setjast niður með einstaklingum og aðstoða þá við notkun 

kerfisins, með símaaðstoð, námskeiðum og fræðslufundum. Sumir viðmælendanna 

upplifðu það svo að þeir þyrftu sífellt að ganga á eftir því að rétt vinnubrögð væru 

viðhöfð þegar kom að meðferð skjala, aðrir sögðu að verkferlar, stefnur og gæðaeftirlit 

sæu til þess.  

Nokkrir viðmælenda minna lýstu vandamálum við innleiðingu rafrænna 

skjalastjórnarkerfa. Í skipulagsheild B hafði verið innleitt kerfi sem ánægja var með, en 

vegna vandamála við það kerfi þurfti að taka upp nýtt kerfi sem þótti ekki jafnt 

notendavænt. Það olli óánægju, og það hafði tekið skjalastjóra tvö ár að fá starfsfólk til 

að nota kerfið. Hjá skipulagsheild F var innleitt rafrænt skjalastjórnarkerfi, en áður hafði 

ekki verið slíkt kerfi. Það tók starfsmenn einhvern tíma að venja sig á að nota nýja kerfið 

í stað þess að styðjast við fyrra verklag. Hjá skipulagsheild C var nýtt skjalstjórnarkerfi 

tekið upp en enginn skjalastjóri starfaði hjá skipulagsheildinni á þeim tíma, og því fór 

innleiðingin úr böndunum.  Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Gunnlaugsdóttur á 

innleiðingu og notkun rafrænna skjalastjórnarkerfa hjá átta skipulagsheildum (2007, 

192) sýndu að stuðningur stjórnenda skipti gríðarlega miklu máli þegar kom að 

innleiðingu og notkun rafrænna skjalastjórnarkerfa. Skjalastjóri skipulagsheildar B kvað 

yfirmenn sína gera sér grein fyrir mikilvægi skjalastjórnar, en um leið þyrfti að sannfæra 

þá um að umbóta væri þörf. 

Aðgangsstýringar að rafrænu skjalastjórnarkerfunum voru að mati allra viðmælenda 

minna mikilvægt öryggistæki. Flestir viðmælendanna tóku fram að starfsmenn hefðu 

einungis aðgang að þeim málum sem þeir þyrftu aðgang að vinnu sinnar vegna. 
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8 Lokaorð 

 

Í ritgerðinni var fjallað um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar en tilgangur hennar var 

að fá innsýn í upplifun skjalastjóra af því hvernig meðferð viðkvæmra persónuuppýsinga 

væri háttað þegar kom að skjalastjórn hjá sjö opinberum stofnunum. Rannsóknin byggði 

á eigindalegri aðferðarfræði, og tekin voru sjö opin og hálfstöðluðuð viðtöl við átta 

viðmælendur, sjö starfsmenn sem sinntu skjalavörslu í opinberum stofnunum og einn 

sem var yfirmaður sinnar stofnunnar. Fyrri hluti rannsóknarinnar fór fram haust 2014 og 

sá síðari haust 2016.  

Í fyrsta kafla var farið yfir fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins, helstu hugtök sem 

tengjast skjalstjórn skilgreind og greint frá því lagaumhverfi sem nær til skjalstjórnar á 

Íslandi. Annar kafli segir frá aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar gerð 

skil. Niðurstöður voru settar fram í fjórum köflum, sem skiptust eftir þemum sem 

greining gagnanna leiddi af sér. Að lokum voru helstu niðurstöður dregnar saman í 

umræðukafla.  

Rannsóknin sýndi að yfirleitt var upplifun skjalstjóra sú að meðferð viðkvæmra 

persónuupplýsinga væri góð hjá skipulagsheild þeirra. Eitt helsta öryggistækið var 

rafrænu skjalastjórnarkerfin, en bæði var hægt að stýra aðgangi að málum í þeim, og 

einnig skráðu kerfin ýmsar upplýsingar, svo sem hver opnaði skjal, breyttu því eða 

prentaði út. Starfsumhverfi skipulagsheildar skipti miklu máli fyrir öryggi gagna, og voru 

ýmsir fletir þess skoðaðir í þessari rannsókn. 

Athyglisvert var hversu fáar af skipulagsheildunum sem hér voru til athugunar studdust 

við stefnu í skjalamálum, eða  stefnu um meðferð persónugagna sérstaklega.  

Rannsókn þessi veitti innsýn inn í upplifun skjalastjóra af meðferð viðkvæmra 

persónuupplýsinga hafa ber í huga að úrtak þessarar rannsóknar var lítið, og því ekki 

hægt að alhæfa um hvernig meðferð trúnaðarmála er almennt háttað hjá opinberum 

stofnunum. 

 

  



59 

Heimildaskrá 

Alfa Kristjánsdóttir. (1995, 6. apríl). Skjöl vinnustaða og gæðamál: Hvað er skjalastjórn? 
Morgunblaðið, bls 51.  

Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar. (1995). Skjalastjórn. Reykjavík: Framtíðarsýn. 

Ákæra ríkissaksóknara á hendur Gísla Frey Valdórssyni, 15. ágúst 2014 

Árni Jóhannsson. (2013) Skjalastjórn eftirlitsstofnana ríkisins. Óbirt MLIS-ritgerð í 
bókasafns- og upplýsingafræði. Háskóli Íslands: Félags- og mannvísindadeild 

Chowdhury,G.G. og Chowdhury, S. (2011). Information Users and Usability in the Digital 
Age. London: Facet 

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education. An Introduction 
to Theory and Methods (4. útgáfa). Boston: Pearson Education Group Inc. 

Lögmenn orðlausir yfir leka ráðuneytis á persónuupplýsingum, (2013, 21. nóvember), 
sótt 5. maí 2017 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/11/21/fordaemalauslekiraduneytisapersonuupplysing
um/ 

Ekki frá embættismönnum ráðuneytisins. (2013) Sótt 9. maí af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/11/22/ekki_fra_embaettismonnum_radune
ytisins/ 

Esterberg, K. (2002).  Qualitative Methods in Social Research. Boston : McGraw-Hill.  

Creswell, John W. (2007). Qualititative Inquiry and Research Design: Chosing among five 
approaches (3. útgáfa). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Forsætisráðuneytið (2003). Lög um rafræna stjórnsýslu ásamt greinargerð. Reykjavík: 
Forsætisráðuneytið. 

Gísli Freyr játar lekann. (2014). Sótt 9. maí 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/11/11/gisli_freyr_jatar_lekann/ 

Greinargerð ákærða, Gísla Freys Valdórssonar í sakamáli nr. S-651/2014. Lagt fram í 
Héraðsdómi Reykjavíkur 16. september 2014. 

Grunaður um aðild að mansali. (2013, 20. nóvember). Fréttablaðið.  bls. 1.   

Hanna Birna Kristjánsdóttir (2013). Upplýsingar um málefni hælisleitenda. 16. desember 
2013. Vefútgáfa Alþingistíðinda. Sótt 29.04.2017 af 
http://www.althingi.is/altext/raeda/143/rad20131216T151011.html og 
http://www.althingi.is/altext/raeda/143/rad20131216T151353.html 



60 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðgerð. Í Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum, Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 
(ritstjórar.), (bls. 161-178). Akureyri: Háskólinn á Akureyri 

Helgi Þór Ingason (2015). Gæðastjórnun: Samræmi, samhljómur og skipulag. Reykjavík: 
JPV útgáfa  

Hennink, M., Hutter, I. og Baily, A. (2011). Qualitative Research Methods. London: Sage 

Ingibjörg Hallbjörnsdóttir. (2008) Tuttugu ár liðin frá stofnun félags um skjalastjórn. 
Bókasafnið, 32 (1), bls. 51-53.  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir. (1998). Félag um skjalastjórn tíu ára. 
Bókasafnið, 22 (1), bls 6-7.  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2002). Tímamót í skjalastjórn - Alþjóðlegur staðall um 
skjalastjórn tekur gildi. Bókasafnið, 26 (1), bls 39-46. 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2007)  Svo uppsker sem sáir: Innleiðing og notkun rafrænna 
skjalastjórnarkerfa. Stjórnmál & stjórnsýsla. 3 (2),  bls. 179-209.  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2009, 25. mars).  Minnisblöð embættismanna. Fréttablaðið, 
bls. 3. 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2011). Gegnsæ stjórnsýsla og rétturinn til upplýsinga. Birtist í 
vefútgáfu Tölvumála desember 2011. Sótt 12. desember 2016.  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Ragna Kemp. (2015) Upplýsinga- og skjalastjórn – krafa 
samtímans. Sótt 4. maí af http://www.vb.is/skodun/upplysinga-og-skjalastjorn-
krafa-samtimans/123142/  

Kristín Benediktsdóttir og Trausti Fannar Valsson. (2016). Varðveisla gagna í 
stjórnsýslunni. Stjórnmál & stjórnsýsla. 12 (2), bls. 321-342. 

Kristín Guðmundsdóttir. (2016) „Því heiti ég og legg við drengskap minn og heiður“. 
Meðferð trúnaðarupplýsinga í íslenskri stjórnsýslu. Óbirt MA verkefni í bókasafns- og 
upplýsingafræði. Háskóli Íslands: Félags- og mannvísindadeild. 

Þjóðskjalasafn Íslands (2010) Njörður Sigurðsson (ritstjóri). Leiðbeiningarit 
Þjóðskjalasafns Íslands: Skjalavistunaráætlun – Reglur og leiðbeiningar fyrir 
ríkisstofnanir.  

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000. 

Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. 

Lög um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna nr. 70/1996. 

Páll Hreinsson. (1994) Stjórnsýslulögin. Skýringarrit. Reykjavík: Forsætisráðuneytið.  

http://www.vb.is/skodun/upplysinga-og-skjalastjorn-krafa-samtimans/123142/
http://www.vb.is/skodun/upplysinga-og-skjalastjorn-krafa-samtimans/123142/


61 

Persónuvernd. (ed)  Úrskurður um miðlun gagna um hælisleitanda - 2014/1779. Sótt 9. 
maí af https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og 
alit/2015/greinar/nr/1930 

Margt óljóst í máli hælisleitanda. (2013). Sótt 5. maí 2017 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/11/20/margt_oljost_i_mali_haelisleitanda/ 

Saffady, W. (2011). Records and Information Management: Fundamentals of 
Professional Practice. Overland Park: ARMA International.  

Sigmar Þormar. (2007). Inngangur að stjórnun. Kópavogur: Skipulag og skjöl ehf.  

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í  Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 
Kristjánsson (ritstjórar.), (bls. 161-178). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Staðlaráð Íslands. (2005a). ÍST ISO 15489 -1:2001. Upplýsingar og skjalfesting – 
skjalastjórn. 1. Hluti: Almenn atriði. Reykjavík: Staðlaráð Íslands.   

Staðlaráð Íslands. (2005b). ÍST ISO 15489 -1:2001. Upplýsingar og skjalfesting – 
skjalastjórn. 2. Hluti: Leiðbeiningar. Reykjavík: Staðlaráð Íslands.   

Staðlaráð Íslands. (2006). ÍST ISO/IEC 27001:2005: Upplýsingatækni – öryggistækni – 
stjórnkerfi upplýsinga – Kröfur. Reykjavík: Staðlaráð Íslands.   

Staðlaráð Íslands (2017a). ÍST EN ISO/IEC 27000:2017 Upplýsingatækni - Öryggisaðferðir 
- Stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi - Yfirlit og orðaforði. Reykjavík: Staðlaráð 
Íslands.   

Staðlaráð Íslands (2017b). ÍST EN ISO/IEC 27001:2017 Upplýsingatækni - Öryggisaðferðir 
- Stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi – Kröfur. Reykjavík: Staðlaráð Íslands.   

Staðlaráð Íslands (2017c). ÍST EN ISO/IEC 27002:2017 Upplýsingatækni - Öryggisaðferðir 
- Starfsvenjur fyrir upplýsingaöryggisstýringar. Reykjavík: Staðlaráð Íslands.   

Staðlaráð Íslands. (e.d.). Hvað er staðall? Sótt 22. apríl 2017 af 
http://www.stadlar.is/um-stadlarad/stoedlun-og-stadlar/hvad-er-stadall.aspx 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993. 

Strauss, A.L. og Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative research: Techniques and 
procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publication. 

Taylor, Steven J. og Bogdan, Robert. (1998). Introduction to Qualitative Research 
Methods: a Guidebook and Resource. (3. útgáfa). New York: John Wiley and Sons. 

 Tilkynning Gísla Freys til fjölmiðla: „Get ekki lengur lifað í lygavef“. Kjarninn. Sótt  5. maí 
2017 af https://kjarninn.is/frettir/tilkynning-gisla-freys-valdorssonar-horfist-i-augu-
vid-mistok-sin/ 

file:///C:/Users/audurh3709/Desktop/MLIS/Sótt%209
https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og%20alit/2015/greinar/nr/1930
https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og%20alit/2015/greinar/nr/1930


62 

Upplýsingalög nr.140/2012. 

Félag um skjalastjórn. (e.d).  Siðareglur Félags um skjalastjórn. Sótt 22. apríl af 
http://www.irma.is/index.php/2016-05-02-14-03-09/loeg-og-reglur-
felagsins/sidhareglur  

Þingmaður Pírata vill kalla innanríkisráðherra og ráðuneytisstjóra fyrir nefnd: Ráðherra 
skýri leka úr ráðuneyti. (2013, 26. nóvember) Fréttablaðið, bls 12. 

Þjóðskjalasafn Íslands (2005). Rafræn skjala- og gagnavarsla ríkisstofnana: könnun 
Þjóðskjalasafns á skjalavörslu ríkisstofnana árið 2004. Reykjavík: Þjóðskjalasafn 
Íslands. 

  

  



63 

Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

Inngangur að viðtali  

● Kynna mig og rannsóknina  

● Útskýra hvað á að gera við upplýsingarnar  

● Heita fullum trúnaði og nafnleynd, bæði gagnvart viðmælanda og stofnuninni  

● Láta vita hversu langt viðtalið verður (45 mín. – 1 klst)  

● Láta viðmælanda vita að viðtalið verði tekið upp, og upplýsa jafnframt um að 

upptökunni verði eytt að notkun lokinni  

● Afla munnlegs samþykkis um að fá að taka viðtalið. 

● Þakka viðmælanda fyrir að vera tilbúinn að ræða við mig  

 

Bakgrunnur viðmælanda  

● Staða (starfsheiti) - Geturðu sagt mér hvað felst í starfi þínu?  

● Hver er menntun þín?  

● Hversu lengi hefur þú starfað hjá stofnuninni?  

 

Stofnunin  

● Geturðu sagt mér aðeins frá stofnunni sem þú starfar hjá? - 

Starfsemi/Stærð/Fjöldi starfsmanna/Skipulag  

● Hvernig er því framfylgt að vönduð vinnubrögð séu stunduð þegar kemur að 

skjalavistun innan stofnunarinnar?  

● Er skýr stefna/skráð verklag um meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga til 

staðar innan stofnunar og/eða verkferlar? - Ef svo er, er farið eftir stefnunni og/eða 

skráðu verklagi? - Hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að farið sé eftir stefnu og/eða 

skráðu verklagi?  

● Ef ekki er skýr stefna/skráð verklag um meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga, 

er á áætlun að móta slíka stefnu/verklag?  
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● Er skjalfest upplýsingaöryggisstefna hjá stofnuninni?  

● Hvers eðlis eru viðkvæmar persónuupplýsingar sem berast stofnuninni?  

● Hvers eðlis eru viðkvæmar persónuupplýsingar sem verða til innanhúss?  

● Hver tekur á móti/skráir/dreifir/vistar viðkvæmar persónulegar upplýsingar? - 

Skjalastjóri, starfsmenn í móttöku/símavörslu, annar (þá hver?)  

● Hvernig er tekið á móti upplýsingum? - Bréfleiðis, í tölvupósti, í síma, frá 

viðskiptavinum sem koma á starfsstað, í gegnum vef, annað (þá hvað?)  

● Notar stofnunin rafrænt skjalastjórnarkerfi? - Hvaða kerfi? - Upplifir þú að kerfið 

sé auðvelt í notkun, hvetjandi? Er það flókið?  

● Eru gögn vistuð á pappírsformi, td. í skjalaskáp? - Ef svo er, eru skjalaskápar 

læstir? 

● Eru viðkvæmar persónuupplýsingar geymdar á sameiginlegum drifum? 

● Taka starfsmenn gögn með sér heim/út úr stofnun?  

● Eru þessar upplýsingar geymdar á fleiri stöðum, td. - Pappír - Rafrænt - Hvar?  

● Hvernig er komið í veg fyrir að viðkvæmar persónulegar upplýsingar rati í hendur 

óviðkomandi aðila?  

● Hafa allir starfsmenn aðgang að öllum gögnum? (Aðgangsstýring) 

● Hverjum er veittur aðgangur að gögnum? - Þarf viðkomandi að undirrita 

þagnaryfirlýsingu - Er yfirlýsingin varðveitt? - Hverjir hafa heimild til afnota á 

viðkvæmum persónuupplýsingum? 

● Hvernig er langtímavistun eftir að upplýsingar eru ekki lengur í daglegri notkun 

háttað? Hvernig myndir þú segja að meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hafi breyst 

undanfarin ár, til dæmis vegna lagabreytinga, aukinnar tæknivæðingar, annað (ef 

starfsmaður hefur upplýsingar um slíkt)  

● Finnst þér þú vera örugg/ur í meðferð upplýsinga? - Er alltaf skýrt hvaða 

upplýsingar ber að vernda sérstaklega?  

● Er eitthvað sem þyrfti að bæta í þinni stofnun hvað varðar skráningu, vörslu og 

vinnslu persónuupplýsinga, að þínu mati?  
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Lok viðtals  

● Er eitthvað sem þú vilt bæta við sem ekki hefur komið fram?   

● Minna á trúnað  

● Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef þörf krefur 

● Þakka fyrir viðtalið 
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Viðauki 2 – Bréf sent 2014 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir viðtal við starfsmenn vegna rannsóknar 

 

Undirrituð er nemi í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Um þessar 

mundir vinn ég að eigindlegri rannsókn sem hefur að markmiði að kanna meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga skjólstæðinga opinberra stofnanna. Með þessu bréfi óska 

ég eftir þínu leyfi til þess að taka viðtal við skjalastjóra eða starfsmann þann sem ber 

ábyrgð á skjalamálum (nafn stofnunnar) og í framhaldi við einhvern af þeim 

starfsmönnum stofnunarinnar sem skráir og vinnur með viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Áætlað er að viðtalið taki um 45 mín. – 1 klst. Viðtalið verður 

hljóðritað og síðan afritað. Að afritun lokinni verður hljóðritun eytt. Viðtalið er hluti af 

námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir í félagsvísindum og jafnframt liður í MLIS- 

ritgerð Auðar Halldórsdóttur í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir prófessor. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar 

verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í rannsókninni. Öllum 

rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. Við afritun á hljóðriti verða 

notuð tilbúin nöfn fyrir viðmælendur og fyrirtæki. Ég yrði mjög þakklát ef þú veittir 

samþykki þitt fyrir viðtölum en gott væri að fá svar á netfangið auh12@hi.is. 

Tímaáætlun verkefnisins er þess eðlis að mjög gott væri að fá svar sem fyrst. 

 

Virðingarfyllst, Auður Halldórsdóttir MLIS nemi í bókasafns- og upplýsingafræði,  

 netfang: auh12@hi.is  
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Viðauki 3 – Bréf sent 2016 

 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir viðtal við starfsmann vegna rannsóknar 

 

Undirrituð er nemi í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Um þessar 

mundir vinn ég að eigindlegri rannsókn sem hefur að markmiði að kanna meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga skjólstæðinga opinberra stofnanna. 

Með þessu bréfi óska ég eftir þínu leyfi til þess að taka viðtal við skjalastjóra eða 

starfsmann þann sem ber ábyrgð á skjalamálum (nafn stofnunnar). 

Áætlað er að viðtalið taki um 45 mín. - 1 klst. Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað. 

Að afritun lokinni verður hljóðritun eytt. Viðtalið er liður í MLIS-ritgerð minni í 

bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er dr. Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir prófessor. 

Fyllsta trúnaðar og  nafnleyndar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað 

í rannsókninni. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. Við 

afritun á hljóðriti verða notuð tilbúin nöfn fyrir viðmælendur og fyrirtæki. 

Ég yrði mjög þakklát ef þú veittir samþykki þitt fyrir viðtali en gott væri að fá svar á 

netfangið auh12@hi.is. Tímaáætlun verkefnisins er þess eðlis að mjög gott væri að fá 

svar sem fyrst. 

 

 Virðingarfyllst, 

 

Auður Halldórsdóttir 

MLIS nemi í bókasafns- og upplýsingafræði, netfang: auh12@hi.is 

  

 

 

  


