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Útdráttur
Markmið rannsóknarinnar var að öðlast vitneskju um meðhöndlun skjala og upplýsinga
sem við komu mannauði einkafyrirtækja á Íslandi. Tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi
á mikilvægi þess að vera með örugga aðgangsstýringu og viðeigandi varðveislu
persónulegra upplýsinga, gagna og skjala, meðal annars með hliðsjón af lögum nr.
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Rannsóknin var unnin
samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem skoðað var hvernig skjöl og
upplýsingar, sem tengist mannauði, voru meðhöndluð innan fyrirtækis og hvernig rafræn
kerfi voru nýtt við meðferð og utanumhald þeirra. Í ljósi þess var rætt að hverju
mannauðsstjórar og skjalastjórar þyrftu að huga við meðferð skjala og upplýsinga
varðandi starfsmenn fyrirtækis út frá nýjum lögum um persónuvernd og nýrri
persónuverndarreglugerð.
Gögn rannsóknar voru byggð á átta viðtölum og framkvæmd þriggja
þátttökuathugana auk þess sem fyrirliggjandi gögn voru rannsökuð. Helstu niðurstöður
voru þær að skjöl og aðrar upplýsingar varðandi starfsmenn væru meðhöndlaðar að
mestu leyti í rafrænum kerfum. Hlutverk rafrænna kerfa hefur því mikið vægi við alla
meðferð skjala. Sér í lagi auðvelda sérstök mannauðskerfi starf mannauðsstjóra sem um
munar. Með tilkomu nýrrar Evrópureglugerðar og nýjum lögum um persónuvernd þarf
enn frekar að rýna í hvernig meðferð skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn er háttað
auk þess sem standa þarf vel að innleiðingu breytinga. Út frá niðurstöðum rannsókna
mætti álykta að mikill vilji væri fyrir því hjá mannauðsstjórum og skjalastjórum að vera vel
undirbúnir undir breytingarnar. Í viðtölunum kom fram að margir þættir væru unnir
samkvæmt núgildandi lögum og reglum um persónuvernd innan fyrirtækisins. Augljóst
var þó að hjá sumum þessara fyrirtækja var svigrúm til úrbóta til þess að unnt væri að
uppfylla kröfur.
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Abstract
The aim of this research was to examine how information and records on human
recources were managed in private companies in Iceland. The purpose of the research
was to highlight the importance of secure access control and a proper storage of personal
information, data and records, in view of act no. 77/2000 on The Protection of Privacy as
regards the Processing of Personal Data; as amended. The research was conducted
according to qualitative research methods and examined how human resource records
and information werre handled within an organization and how human resource systems
was used to manage this information. A focus was placed on the considerations human
resource managers and records managers were faced with when handling human recorce
records and information within a company, based on the General Data Protection
Regulation (GDPR) and a new privacy regulation.
Research data consist of eight interviews and three participant observations in
addition to the examination of documentary materials. The main results state that human
resource records and information were to a large extent managed in electronic human
resource systems. The role of these systems is, therefore, of great importance to the
managing of human recource records. When the new GDPR and the new privacy act have
been passed, further consideration will be needed within companies in relation to how
the management of human recource records and information is addressed and the
introduction of changes must be carefully mananged. Based on the results of this
research, it can be concluded that there was a great deal of interest among human
resource managers and records managers to be well prepared for the coming change.
The interviews revealed that much was being done in accordance withcurrent laws and
regulations on personal protection within the companies. It was obvious, however, that
in some of these companies there was a room for improvement in order to meet the
requirements.
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Formáli
Lokaritgerð þessi er 60 eininga rannsóknarverkefni um meðferð upplýsinga og skjala sem
varða mannauð fyrirtækja á Íslandi. Hófst vinna við rannsóknina september 2015 og lauk
í maí 2018.
Leiðbeinandi rannsóknar var dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir. Fær hún kærar þakkir fyrir
góða leiðsögn, aðstoð og hvatningu við framkvæmd rannsóknarinnar og ritgerðarskrifin.
Að auki fá viðmælendur mínir í rannsókninni bestu þakkir fyrir þátttökuna, því án
þeirra væri engin rannsókn. Hildur Ýr Ísberg fær sérstakar þakkir fyrir yfirlestur,
þolinmæði og hvatningu. Að auki vil ég þakka Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur, Kristínu
Karlsdóttur og Maríu Fjólu Björnsdóttur fyrir yfirlestur, ráðleggingar og stuðning. Bjarndís
Helga Tómasdóttir fær auk þess þakkir fyrir samverustundir og hvatningu í gegnum
námið.
Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum þeim í kringum mig sem hafa stutt mig í gegnum
heildarferlið. Þá sér í lagi eiginmanni mínum, Ægi Rafni Magnússyni og börnum okkar
Guðmundi Alex, Köru Margréti og Magnúsi Kára fyrir alla þolinmæðina og skilninginn sem
þau hafa sýnt mér á meðan á vinnu ritgerðarinnar stóð.
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1 Inngangur
Í meistararitgerð þessari verður farið yfir niðurstöður rannsóknar sem fjallar um
meðhöndlun upplýsinga og skjala sem myndast út frá mannauði1 einkafyrirtækja á Íslandi.
Markmið rannsóknarinnar var að öðlast vitneskju um meðhöndlun skjala sem við
koma mannauði einkafyrirtækja á Íslandi. Skoðað var hvernig upplýsingar og skjöl innan
fyrirtækja eru meðhöndluð í þeim tilgangi að varpa ljósi á mikilvægi þess að vera með
örugga aðgangsstýringu og viðeigandi varðveislu persónulegra upplýsinga, gagna og
skjala, meðal annars með hliðsjón af lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga. Með því var jafnframt reynt að fá innsýn í reynslu og viðhorf
mannauðsstjóra, hvað þeim finnst ganga vel og hvað þeir telji að megi betur fara.
Viðfangsefnið var valið út frá þekkingu rannsakanda á skjalastjórn og
mannauðsstjórnun. Tengsl við efnið eru út frá áhuga en ekki eru tengsl við ákveðin
fyrirtæki eða starfsmenn. Þar sem um viðkvæm gögn er að ræða var hugsanlegt vandamál
við rannsóknina að fá leyfi fyrir viðtölum hjá yfirmönnum meðal annars út frá öryggi
persónuupplýsinga. Að auki var möguleiki á að mannauðsstjórar hefðu ekki áhuga á að
taka þátt í rannsókninni eða gætu ekki gefið sér tíma fyrir viðtalið.
Rannsóknarspurningarnar þróuðust meðfram gagnaöflun og greiningu gagna og eru
eftirfarandi:
Hvernig eru skjöl og upplýsingar sem varða mannauð meðhöndluð innan fyrirtækis?
Hvert er hlutverk rafrænna kerfa við meðferð skjala sem varða mannauð?
Hverju þurfa mannauðsstjórar og skjalastjórar að huga að við meðferð skjala og
upplýsinga varðandi starfsmenn fyrirtækis út frá nýjum lögum um persónuvernd og nýrri
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins?
Hér verður fjallað um efni rannsóknar út frá fræðigreinum sem tengjast efninu, greint
verður frá þeirri aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókninni auk þess sem helstu

1

Í ritgerðinni verður notast jöfnum höndum við orðin starfsmenn og mannauður.
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niðurstöður verða kynntar og að lokum verða niðurstöður ræddar og mikilvægi
rannsóknar reifað.
Ritgerðinni er skipt niður í 10 kafla. Í fyrsta kafla er inngangur, í öðrum kafla er
fræðileg umfjöllun um skjalastjórn, mannauðsstjórnun, skjöl sem varða mannauð
fyrirtækis, rafræn kerfi og lög um persónuvernd. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir
aðferðafræði

rannsóknarinnar,

þar

er

farið

yfir

markmið

rannsóknar

og

rannsóknarspurningar listaðar upp. Því næst er farið yfir gagnaöflun og úrvinnsla gagna,
auk þess verða færð rök fyrir því hvers vegna eigindleg aðferð var notuð við rannsóknina.
Í kafla fjögur til átta eru niðurstöður kynntar. Þá er í kafla níu umfjöllun og samantekt út
frá niðurstöðum rannsóknar sem fylgt er eftir með lokaorðum.
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2 Fræðileg umfjöllun
Í þessum kafla verður fræðileg umfjöllun um þá þætti sem við koma rannsókninni. Fjallað
verður um skjalastjórn, markmið hennar og tilgang. Útskýrð verður skilgreining skjala og
upplýsinga og farið yfir helstu kröfur um skjalastjórn og hlutverk skjalastjóra. Fjallað
verður um mannauðsstjórnun, markmið hennar og tilgang, ásamt því sem farið verður
yfir helstu verkefni og viðfangsefni mannauðsstjóra. Fjallað verður um skjöl sem varða
mannauð fyrirtækis, meðal annars þau skjöl sem verða til í ráðningarferlinu sem og
stefnur og handbækur, auk upplýsinga sem myndast í fyrirtækjum og viðkoma
starfsmönnum þess. Rýnt verður í Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga
og fjallað um nýja Evrópureglugerð um meðferð persónuupplýsinga og helstu breytingar
á nýjum lögum um persónuvernd. Að lokum verður fjallað um rafræn kerfi, virkni þeirra
og notkun, mikilvægi við innleiðingu auk þess hvað felst í upplýsingaöryggi gagna.

2.1 Skjalastjórn
Skjalastjórn (records management) er það stjórnunarsvið sem ber ábyrgð á skilvirkni og
kerfisbundinni stjórnun skjala sem varða stjórnun upplýsinga við myndun, móttöku,
viðhald og notkun skjala innan skipulagsheilda. Átt er við öll form miðlunar hvort sem um
er að ræða handskrifað eða rafrænt efni, ljósmyndir, teikningar, útprentanir,
hljóðupptökur eða myndupptökur (Saffady, 2011; Staðlaráð Íslands, 2005a; Mäkinen og
Henttonen, 2011).
Mikil verðmæti eru fólgin í því að vera með virka og áhrifaríka skjalastjórn. Það getur
haft bein áhrif á rekstur fyrirtækis hvernig upplýsingum er stýrt innan þess (Bradley og
Fox, 2011). Skjalastjórn ætti því að vera samofin daglegu starfi vinnustaðar, þar sem
stjórna þarf upplýsingum og miðla þeim innan fyrirtækisins (Ragna Kemp Haraldsdóttir og
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015).
Sé markviss skjalastjórn innan fyrirtækis styður það við stefnumörkun og
ákvarðanatöku innan þess. Með skilvirkri skjalastjórn er hægt að fullnægja kröfum og
reglugerðum yfirvalda og getur veitt fyrirtæki stöðugleika, verði það fyrir áföllum eða
hamförum. Með því móti getur kerfisbundin skjalastjórn haft vægi og verið fyrirtækjum
til mikillar hagsbóta (Saffady, 2011).
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2.1.1 Skilgreining skjala og upplýsinga
Þegar ensku orðin „document“ og „record“ hafa verið þýdd yfir á íslensku, hefur þýðing
beggja gjarnan verið skjal. Í skjalastjórnarstaðlinum ÍST ISO 15489:2001 er gerður
greinarmunur á þeim. Í honum er orðið sönnunarskjal notað yfir „record“ en skjal yfir
„document“ (Staðlaráð Íslands, 2005a). „Document“ breytist í „record“ við undirskrift eða
útgáfu. Því mætti segja að „document“ er því eins konar skjal í vinnslu sem breytist í
sönnunarskjal, eða „record“ við undirritun eða þegar notkun þess er lokið (Staðlaráð
Íslands, 2005a).
Stjórna þarf skjölum með tilliti til lífshlaups skjals (Saffady, 2011). Með lífshlaupi skjals
er átt við hvernig skjöl færast á milli stiga, eins og mynd 1 sýnir.

Mynd 1 Lífshlaup skjals

Skjöl berast annað hvort til fyrirtækis eða eru mynduð innan þess. Þeim er dreift á
viðeigandi staði og unnið með þau. Þar eru þau vistuð og flutt þegar þau eru ekki lengur í
notkun. Þá þarf að taka ákvörðun um hvort eyða eigi skjali eða varðveita það varanlega
(Saffady, 2011). Sú ákvörðun fer eftir því hvort skjöl eru virk eða óvirk. Skjöl geta verið
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virk, hálfvirk og óvirk á mismunandi stigum lífshlaupsins, mælikvarðinn snýst ekki um
aldur skjala heldur hversu mikil notkun þeirra er (Saffady, 2011).
Skjöl í notkun kallast virk skjöl. Það eru skjöl sem starfsmenn þurfa að hafa gott
aðgengi að. Virk skjöl eru þannig undirstaða rekstrar fyrirtækis og þurfa því alltaf að vera
aðgengileg þeim starfsmönnum sem þau nota. Skjöl sem eru sjaldan eða aldrei notuð
kallast óvirk skjöl. Þau hafa gegnt hlutverki virkra skjala einhvern tíma. Þegar þau eru
orðin óvirk þarf að taka afstöðu til þess hvort þeim verði eytt eða þau varðveitt (Alfa
Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995).
Skjöl þurfa að hafa skýra og lýsandi titla og ákveðin númer til þess að rekjanleiki skjals
sé til staðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003). Til þess að hægt sé að nálgast skjal
greiðlega þarf að skrá grunnupplýsingar um skjalið. Með því er átt við lýsigögn eins og að
gefa því viðeigandi númer, dagsetja það og hvenær það fellur úr gildi (eigi það við), setja
inn leitarorð og flokka eftir því hvernig skjal er um að ræða (Ford, 2012; Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2008; Saffady, 2011).
2.1.2 Markmið og tilgangur skjalastjórnar
Hagsmunagæsla skjala er eitt helsta markmið skjalastjórnar. Það er að segja, að tryggja
það að gögn séu til staðar og þau endurheimtanleg og tiltæk þegar á þarf að halda, að
gæta þess að skjöl séu varðveitt en á sama tíma að koma í veg fyrir að pappír og rafræn
gögn safnist fyrir hjá fyrirtækjum, hvort sem það er inni í rafrænum kerfum eða í
skrifstofum og geymslum. Með rafrænum gögnum er átt við öll gögn og upplýsingar sem
verða til eða eru geymdar með rafrænum hætti og eru einungis aðgengileg með réttum
hug- og vélbúnaði (Sigurður G. Hafstað, 2013; Gunnar Þór Þórarinsson, 2007).
Auk þess felst í hagsmunagæslu að fyrirbyggja ótímabæra eyðingu gagna og skjala. Til
þess að hægt sé að fylgja þeim markmiðum þarf meðal annars að tryggja öryggi gagna og
athuga vel að þau glatist ekki eða falli í hendur óviðkomandi aðila (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 1995; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; 2009).
Fjallað verður nánar um upplýsingaöryggi í kafla 2.4.5.
Eftirfarandi atriði þurfa að vera til staðar í fyrirtæki eigi skjalastjórn að skila
tilætluðum árangri:

16

•

Samræmt skjalaflokkunarkerfi er notað til þess að staðsetja þekkingu á
kerfisbundinn hátt. Skjalaflokkunarkerfi er sérsniðið að og byggt á starfsemi
fyrirtækis. Nota þarf skýr heiti efnisflokka og afmarka þá þannig að auðvelt er
að sjá hvar vista skuli skjölin. Skipuleggja þarf efnisflokka frá hinu almenna til
hins sértæka og lagskipta þeim niður í yfir- og undirflokka eftir þörfum.

•

Geymslu- og grisjunaráætlun segir til um varðveislu og eyðingu skjala og gagna.
Í henni þarf að koma nákvæm útlistun á hvaða skjöl eru mikilvæg fyrirtækinu
og þarf að varðveita. Auk þess sem þar þarf að vera skýrt hvenær og hvort eigi
að eyða skjölum sem hafa ekki lengur tilgang fyrir fyrirtækið. Áætlunin þarf að
samræmast þörfum skipulagsheildar og kröfum laga og reglugerða.

•

Aðgengis- og öryggisstefna. Í henni eru leiðbeiningar og formlegar reglur um
hvaða starfsmenn hafa aðgang að tilteknum upplýsingum, hvernig fyrirtæki
ætli að tryggja öryggi gagna og hvernig fyrirtæki geti brugðist við óvæntum
atburðum.

•

Kerfisbundinn efnisorðalykill er skipulagður listi yfir orð og hugtök sem tengjast
innbyrðis eftir skyldleika þeirra og lagskiptingu (er stundum kallaður
skjalalykill). Hann stýrir þannig orðanotkun skjala á samræmdan hátt og
auðveldar skipulagningu skjala.
(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; Staðlaráð Íslands, 2005b).

Sé kerfisbundin stjórn skjala ekki til staðar er hætta á að skjöl glatist, eyðileggist eða
rati í rangar hendur. Skjöl fyrirtækis varðveita sögu þess og eru til varnar ef kemur til
lagalegra vafa- eða ágreiningsmála. Með þeim er hægt að fullnægja reglugerðum og
kröfum yfirvalda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003).
Hjá opinberum stofnunum þarf að setja upp skjalavistunaráætlun en hún inniheldur
meðal annars skjalalykil, geymslu- og grisjunaráætlun og aðgangsstýringar (Lög um
Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985). „Skjalavistunaráætlun er því vitnisburður um
myndun, aðgengi og varðveislu allra skjalaflokka sem verða til í starfsemi
afhendingarskyldra aðila.“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2016). Í ÍST ISO 15489:2001, staðli um
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upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn eru taldar upp meginreglur varðandi
uppsetningu skjalavistunaráætlunar (Staðlaráð Íslands, 2005a).
Starfsmenn vinna með upplýsingar í ýmsu formi og eru samskipti í gegnum tölvupóst,
vefsíður, samskiptamiðla, í rafrænum skjalastjórnarkerfum, á sameiginlegu drifi,
skjalasafni pappírsskjala eða jafnvel skýjalausnum. Því er enn mikilvægara að
fagmenntaður skjalastjóri haldi utan um öll skjöl sem varða starfsemi fyrirtækisins. Hafa
skal í huga að upplýsingar sem myndast innan fyrirtækisins eru eign vinnustaðarins en
ekki starfsmannsins sem vann með þær. Mikilvægt er því að upplýsingarnar séu ávallt
vistaðar en hætta er á að starfsfólk visti ekki upplýsingar sem skyldi í sameiginlegan
gagnagrunn fyrirtækisins (Ragna Kemp Haraldsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015).
2.1.3 Hlutverk skjalastjóra
Hlutverk skjalastjóra felst í mörgum þáttum og verkefnum sem varðar allt utanumhald
skjala fyrirtækja. Hlutverk skjalastjóra í fyrirtækjum er að tryggja greiðari aðgang að
upplýsingum á öruggan og skilvirkan hátt. Skjalastjóri hefur því mikla ábyrgð innan
fyrirtækis. Hann ber ábyrgð á þróun skjalastefnu, geymslu- og grisjunaráætlunar auk alls
heildarverklags sem varðar stjórnun skjala (Saffady, 2011).
Skjalastjóri ber ábyrgð á því að skjöl séu meðhöndluð á kerfisbundinn og samræmdan
hátt sem varðar söfnun, skráningu og flokkun þannig að skjölum sé viðhaldið á viðeigandi
hátt. Hann þarf að fylgjast með því að geymslu- og grisjunaráætlun sé fylgt, hvort sem er
í rafrænu formi eða á pappír, til þess að koma í veg fyrir að óþarfa skjöl safnist fyrir í
fyrirtækinu (Saffady, 2011).
Skjalastjóri þarf auk þess að gæta upplýsingaöryggis og aðgangsstýringu skjala innan
fyrirtækis í þeim tilgangi að þeir starfsmenn sem þurfa á gögnunum að halda geti nálgast
þau en þeir sem þurfi ekki að vinna með skjölin hafi ekki aðgang að þeim. Skjalastjóri þarf
að taka þátt í innleiðingum nýrra kerfa eða staðla og vera meðvitaður um aðferðir
breytingastjórnunar. Skjalastjóri setur auk þess upp skjalalykil og skipuleggur
skjalageymslur

og

uppbyggingu

skjalakerfis

(Magnea

Davíðsdóttir,

Jóhanna

Gunnlaugsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2016; Sigmar Þormar, 2007).
Skjalastjóri er því eins konar umsjónarmaður skjalastjórnar sem svo kennir
starfsmönnum hvernig fylgja skuli stöðluðum aðferðum og verklagsreglum sem varða
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meðferð skjala innan fyrirtækis. Því er fræðsla og þjálfun starfsmanna varðandi skjölun
eitt af mikilvægustu verkefnum skjalastjóra. Til þess að skjalamál séu í lagi innan fyrirtækis
þarf þátttöku allra starfsmanna sem vinna með skjöl. Það fellur í hlut skjalastjóra að gæta
þess að starfsmenn kunni að á skjalastjórnarkerfið þannig að þeir geti sjálfir unnið með
skjölin og komið þeim á réttan stað (Bradley og Fox, 2011; Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2008; Sigmar Þormar, 2007).
Eins og áður segir er mjög mikilvægt að aðgengi að upplýsingum sé samkvæmt lögum
og reglum og að öll vinnubrögð séu vönduð og samræmd og að öryggi og rekjanleiki
upplýsinga sé til staðar. Til þess að ná að tryggja það þarf að vera starfandi fagmenntaður
sérfræðingur á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar (Ragna Kemp Haraldsdóttir og Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2015).
Sívaxandi þörf er fyrir sérfræðinga sem geta séð um að upplýsingar og skjöl séu traust,
rekjanleg, gæðastýrð og að sönnunarbyrði og gagnsæi sé til staðar. Sérfræðingur á sviði
skjalastjórnar býr yfir þeirri færni og þekkingu sem þarf að vera til staðar til þess að ná
þessu fram. Hann getur gætt þess að stjórnun, öflun, skipulag, varðveisla og miðlun
upplýsinga sé unnin á skilvirkan og árangursríkan hátt (Ragna Kemp Haraldsdóttir og
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015).
Í könnun Þjóðskjalasafns kemur fram að ekki voru allar stofnanir ríkisins að uppfylla
lagaskyldur sínar í skjalavörslu sem skyldi. Einnig kom fram í könunninni að í þeim
stofnunum þar sem fagmenntaður skjalastjóri starfaði var skjalastjórn stofnunar í betri
horfum (Þjóðskjalasafn Íslands, 2016).
Umhverfi skjalastjórans hefur breyst töluvert samhliða tækninýjungum. Nú eru skjöl
mynduð bæði utan og innan skipulagsheilda meðal annars með forritum og
gagnagrunnum sem vistuð eru í skýjum. Ábyrgð skjalastjóra eykst því enn frekar sem
varðar öryggi upplýsinga. Þurfa þeir að vera meðvitaðir um þá áhættu sem varðar
skjalastjórn gagna í skýjalausnum (Hulda Bjarnadóttir, 2017; Lomas, 2010; Mäkinen,
2012). Í skjalastjórnarstaðlinum ÍST ISO 15489:2001 kemur fram að mikilvægt sé að
sérfræðingar í skjalastjórn beri ábyrgð á öllu því sem viðkemur hönnun, innleiðingu og
viðhaldi rafrænna skjalastjórnarkerfa (Staðlaráð Íslands, 2005b).
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2.1.4 Kröfur um skjalastjórn
Lög og reglugerðir
Fyrirtæki þurfa að uppfylla lagaskyldur varðandi meðferð upplýsinga og skjala. Þó eru ekki
gerðar sömu kröfur til einkaaðila og opinberra stofnanna (Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2009; 2008).
Helstu lög og reglugerðir sem varða skjalastjórn eru:
•

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000

•

Lög um bókhald nr. 145/1994

•

Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002

•

Lög um rafræna undirskrift nr. 28/2001

Eftirfarandi lög eiga einungis við um opinberar stofnanir:
•

Lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985

•

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

•

Upplýsingalög nr. 140/2012

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
Sé um fjármálafyrirtæki að ræða þarf auk þess að fylgja kröfum Fjármálaeftirlitsins
þannig að starfsemin sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur og fleira sem gæti átt við
um starfsemina (Fjármálaeftirlitið, e.d.).
Töluverðar kröfur eru því gerðar um að fyrirtæki hafi skilvirka skjalastjórn til þess að
unnt sé að fylgja lögum og reglum sem skyldi. Því er nauðsynlegt að upplýsingar séu
tiltækar, þurfi að kalla eftir þeim út frá lagalegum ágreiningsmálum. Með skjalastjórn er
þannig hægt að auðvelda skilvirkni fyrirtækja í viðskiptum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2008).
Ekki verður fjallað nánar um lög sem varða skjalastjórn í þessari ritgerð að
undanskyldum lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sem fjallað
verður um í kafla 2.5.
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ÍST ISO 15489
ÍST ISO 15489:2001 er alþjóðastaðall um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn. Hann
skiptist í tvo hluta, ÍST ISO 15489-1 (Staðlaráð Íslands, 2005a) og ÍST ISO 15489-2
(Staðlaráð Íslands, 2005b). Rétt er að geta þess að staðallinn var endurútgefinn á ensku
árið 2016, ISO 15489-1:2016 (International Organization for Standardization, 2016). Verið
er að leggja lokahönd á þýðingu staðalsins yfir á íslensku og þess er vænst að hann taki
gildi sem íslenskur staðall ÍST ISO 15489, 15. maí 2018 (Arngrímur Blöndahl, munnleg
heimild, 30. apríl 2018).
ÍST ISO 15489 staðallinn veitir leiðsögn sem varðar ábyrgð á skjölum og skjalastefnu
og leiðbeiningar varðandi kerfi, ferla og verklagsreglur varðandi meðferð skjala (Staðlaráð
Íslands, 2005a). Staðallinn byggist á uppbyggingu skjalastýringar út frá lagaumhverfi og
kröfum um rekstur, ábyrgð og áhættu sem varða vistun og varðveislu skjala. Í staðlinum
er fjallað um grunnþætti skjalastjórnar og helstu stjórntæki hennar. Þau eru
flokkunarkerfi skjala, skráning þeirra og lyklun, aðgangs- og öryggisstefna og geymslu- og
grisjunaráætlun (Staðlaráð Íslands, 2005a; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002).
Í staðlinum kemur fram að skjöl skuli endurspegla starfsemi fyrirtækis. Skjöl þurfa að
vera ósvikin, áreiðanleg, heilleg og nothæf. Það þarf að vera ljóst hvaða aðgerðir voru
framkvæmdar, hvaða ákvarðanir voru teknar eða hverju var miðlað (Staðlaráð Íslands,
2005a).
Í staðlinum má finna helstu skilgreiningar á hugtökum skjalastjórnar. Þar segir að skjöl
séu upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og meðhöndlaðar innan fyrirtækis.
Skjalastjórn sé það stjórnunarsvið sem beri ábyrgð á kerfisbundinni og skilvirkri stýringu
skjala allan lífsferil þeirra. Flokkun og flokkunarkerfi séu kerfisbundin greining og skipan á
starfsemi og skjölum sem flokkuð eru samkvæmt röklegum og mótuðum aðferðum og
verklagsreglum (Staðlaráð Íslands, 2005a). Séu notuð stöðluð vinnubrögð er hægt að
samhæfa mismunandi athafnir og efnisþætti.
Í nýrri útgáfu ISO 15489 staðalsins eru flestir þættir hans eins og í eldri útgáfunni en
að auki eru þó nýjar áherslur í ýmsum þáttum. Í nýju útgáfunni er gert ráð fyrir
mögulegum breytingum í stafrænu upplýsingaumhverfi. Lagt er upp með að hafa
sveigjanlegri aðferðir til þess að þróa áhrifarík skjalastjórnarkerfi og koma til móts við þá

21

stöðugu þróun sem er í tækninýjungum (International Organization for Standardization,
2016; Findlay, 2017).
Í nýju útgáfunni er gefið ákveðið rými fyrir þróun ákveðinna þátta og innleiðingu
skjalastjórnarkerfa. Staðallinn er settur upp miðað við rafræna geymslu en ekki er kveðið
á um hvernig tækni sé notuð. Það er gert til þess að koma í veg fyrir að einblínt sé á
ákveðna tækni sem mun vafalaust breytast (Findlay, 2017).
Í fyrri útgáfu ISO 15489 er skjölum lýst þannig að þau hafi ákveðna eiginleika og með
því gefið í skyn að eigi þeir ekki við þau séu þau ekki skjöl en í raun eru hvaða upplýsingar
eða gögn sem hafa einhverjar upplýsingar eða aðgerðir í för með sér skjöl. Sama hversu
vel eða illa þau eru uppbyggð, hvernig þeim er stýrt eða hversu mikilvægt innihald þeirra
er. Í þessari útgáfu er nú búið að endurskilgreina hvaða eiginleika upprunaleg skjöl hafa
(Findlay, 2017).
2.1.5 Ávinningur og ágóði skjalastjórnar
Ávinningur skjalastjórnar er margþættur þar sem skjalastjórn tekur til allra skjala innan
fyrirtækis í heild sinni. Með henni er hægt að tryggja lagalegar skyldur og kerfisbundna
stýringu skjala, þar sem hægt er að stjórna allri myndun, móttöku, dreifingu, varðveislu,
ráðstöfun og notkun skjala (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003).
Þegar meta þarf hvort bæta eigi skjalastjórn er hægt að skoða hvaða kostnaður liggur
í því og svo hvað það gæti kostað eða skaðað fyrirtækið, sé skjalastjórn ekki fullnægjandi
(Mäkinen og Henttonen, 2011).
Með skilvirkri skjalastjórn er hægt að skipuleggja og kortleggja meðferð skjala innan
fyrirtækis þannig að þau séu endurheimtanleg auðveldlega og á sem skjótastan máta.
(Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995). Með því er hægt að nálgast skjöl þegar á
þarf að halda.
Upplýsingaöryggi er einn lykilþáttur þess að varðveita skjöl á öruggan hátt. Þar sem
ýmislegt getur farið úrskeiðis varðandi rekjanleika, skráningu og skjalfestingu getur það
skapað vandamál ef skjöl finnast ekki, sér í lagi ef það tengist trúnaðarupplýsingum eða
skjöl sem varða lagaleg atriði. Ljóst er að með skjalastjórn er hægt að gera skipulagsheild
kleift að skila árangri og stuðla að ákveðnu samkeppnisforskoti (Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2009; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 1995).
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Þar sem skjalastjórn felst í því að stjórna öllum skráðum upplýsingum sem verða til í
fyrirtækjum, þar til þeim er eytt eða þær settar í varanlega geymslu, tengist hún flestum
öðrum rekstrareiningum fyrirtækisins. Skjöl, gögn og upplýsingar eru meginþáttur
reksturs fyrirtækja. Skjalastjórn tengist meðal annars gæðastjórnun, þekkingarstjórnun,
upplýsingaöryggi og mannauðsstjórnun, svo eitthvað sé nefnt. Því þarf að hafa skilvirka
skjalastjórn þvert yfir allt fyrirtækið eigi vel að takast (Ragna Kemp Haraldsdóttir og
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015).
Með skjalastjórn er hægt að reka starfsemina á hagkvæmari hátt. Með henni er hægt
að stytta þann tíma starfsmanna sem fer í að leita að upplýsingum og skjölum. Skjalastjórn
stuðlar að gagnsæi og rekjanleika í rekstrinum og dregur úr hættu á að skjöl falli í hendur
óviðkomandi eða glatist (Magnea Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Gylfi
Dalmann Aðalsteinsson, 2016). Hægt er þá að byggja upp markvisst innra skipulag
upplýsinga og tryggja aukið öryggi mikilvægra skjala sem hefur gildi fyrir
skipulagsheildina. Með skjalastjórn er auk þess hægt að bæta upplýsingaflæði innan
fyrirtækis og auðvelda þar af leiðandi ákvarðanatöku (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008;
Sigmar Þormar, 2007).

2.2 Mannauðsstjórnun
Mannauðsstjórnun (human resource management) er hugtak sem notað er yfir aðferðir,
verkefni, verklag og vinnubrögð sem tengjast stjórnun mannauðs (Analoui, 2007;
Beardwell og Claydon, 2010). Með mannauðsstjórnun er átt við safn aðferða og
vinnubragða sem hægt er að nota til þess að skipuleggja störf starfsmanna. Hún er
stefnumiðuð nálgun fyrirtækis til þess að stýra starfsfólki sínu (Armstrong, 2009).
Hugtakið felur meðal annars í sér að samþætta stefnumótun, ákvarðanir, aðferðir, virkni
og rekstur fyrirtækis sem geta þannig leitt að árangursríkri stjórnun starfsmanna (Analoui,
2007). Mannauðsstjórnun snýr að öllum ákvörðunum sem teknar eru varðandi
starfsmenn fyrirtækis. Gæði þeirra ákvarðana hefur áhrif á það hvort starfsmenn og
fyrirtæki nái markmiðum sínum og hefur þar af leiðandi áhrif á hvort unnt sé að stjórna
fyrirtæki á sem farsælastan hátt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003: Beardwell og
Claydon, 2010).
Mannauðsstjórnun snýst um að efla starfsmenn fyrirtækis þannig að það geti starfað
á sem árangursríkastan hátt, séu virðisaukandi og bæti rekstrarárangur og markmið
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fyrirtækis. Samansafn aðferða mannauðsstjórnunar er nýtt til þess að skipuleggja og stýra
hvernig starfsmannamálum er háttað innan fyrirtækis. Málefni mannauðsstjórnunar fjalla
meðal annars um öflun umsækjanda, ráðningar og val á starfsmönnum, samskipti,
teymisvinnu, frammistöðustjórnun, þjálfun starfsmanna og þróun þeirra í starfi
(Beardwell og Claydon, 2010).
Áhrif mannauðsstjórnunar hefur mikið að segja um árangur skipulagsheilda. Fjárfesta
þarf í mannauði fyrirtækja til að stuðla að getu og hæfni starfsmanna, það leiðir þá til
bættrar frammistöðu fyrirtækisins (Ulrich, 2001; Beardwell og Claydon, 2010).
Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (strategic human resource management) er sú
nálgun þegar lögð er áhersla á að fyrirtæki finni leiðir til þess að vera skilvirkari og geti
svarað kröfum viðskiptavina. Tenging starfsmannamála við markmið og stefnu
skipulagsheildar er grundvallaratriði. Frammistaða deilda er metin út frá árangri og
arðsemi og eru stjórnendur ábyrgir fyrir starfsmannamálum (Beardwell og Claydon, 2010;
Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009).
2.2.1 Markmið og tilgangur mannauðsstjórnunar
Markmið mannauðsstjórnunar er að tryggja fyrirtækjum varanlegt samkeppnisforskot.
Það næst með því að þróa samkeppnishæfan vinnustað með hæfum starfsmönnum, að
sýna fram á mikilvægi mannauðs í verðmætasköpun fyrirtækis, efla og virkja starfsmenn
og gera þeim kleift að sinna starfi sínu og að þróa með sér nýja þekkingu. Hafa þarf réttindi
starfsmanna í fyrirrúmi, hvetja þá áfram í starfi og mæta þörfum þeirra. Með því er hægt
að auka árangur og framleiðni starfsmanna auk fyrirtækis í heild (Steward og Brown,
2009; Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007).
Helsti tilgangur mannauðsstjórnunar er að aðstoða fyrirtæki við að ná meiri árangri
með því sjá til þess að fyrirtæki hafi hæfa starfsmenn. Mannauður er innri auðlind
fyrirtækis og því er mikilvægt að sjá til þess að ráða inn hæfa starfsmenn og að þróa
aðferðir sem geta samþætt stefnu og markmið fyrirtækis (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi
Dalmann Aðalsteinsson, 2007).
Aukin samkeppni, tækninýjungar og alþjóðavæðing gera það að verkum að mikilvægt
er fyrir fyrirtæki að vera framsýn og geta snúið stefnu sinni og aðlagast breyttu umhverfi,
sé þess þörf. Þá er mikilvægt að hafa starfsmenn sem eru hæfir í starfi og geta unnið í
samræmi við stefnu fyrirtækis (Beardwell og Claydon, 2010).
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2.2.2 Verkefni og viðfangsefni mannauðsstjóra
Verkefni mannauðsstjóra eru margvísleg og ráðast að miklu leyti af stærð fyrirtækja. Því
stærri sem fyrirtækin eru verða verkefnin umfangsmeiri ásamt því að samskiptaleiðir
verða formlegri og staðlaðri. Ekki er algengt að lítil fyrirtæki séu að nota formlega stefnu
eða kerfisbundnar aðferðir í starfsmannamálum (Brand og Bax, 2002).
Meðal hlutverka mannauðsstjóra er að reyna að auka framleiðni, á sama tíma og
reynt er að halda öllum rekstrarkostnaði í lágmarki. Að auki þarf að passa upp á allt
utanumhald starfsmanna varðandi gögn og upplýsingar, vinna samkvæmt lögum og
reglum stjórnavalda og kröfum og stefnum fyrirtækisins (Ford, 2012).
Til þess að mannauðsstjórar geti unnið starf sitt á sem áhrifaríkastan hátt er mikilvægt
að vera með fullan stuðning stjórnenda. Traust stjórnenda varðandi innkaup, fjölda
starfsmanna í mannauðsdeild og annað sem mannauðsstjóri þarf að sinna er nauðsynlegt
til þess að mannauðsdeildin nái að skila sem bestum árangri (Beardwell og Claydon,
2010).
Viðfangsefnum mannauðsstjórnunar er hægt að skipta niður í níu þætti. Þeir eru;
áætlanagerð, öflun umsækjenda, starfsmannaval, þjálfun, frammistaða í starfi, starfsmat,
þróun, umbun og starfslok. Þessir þættir fela meðal annars í sér ráðningar, nýliðamóttöku,
þjálfun

og

starfsþróun,

menntun

og

endurmenntun,

frammistöðumat,

starfsmannasamtöl, hvatningu, endurgjöf og umbun, samskipti á milli stjórnenda og
starfsmanna, starfslokasamtöl, þarfagreiningar, launakannanir, vinnsla starfslýsinga, að
huga að velferð starfsmanna og stjórnenda, samskipti við stéttarfélög og fjölmiðla,
fylgjast með fjarvistum og starfsmannaveltu, auk þess að vinna að stefnumótun og stýra
breytingum innan fyrirtækis (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson,
2006).
Samkvæmt Dave Ulrich (1997) skiptist hlutverk mannauðsstjóra í fjögur viðfangsefni.
Í fyrsta lagi þarf hann að vera stefnumótandi samstarfsaðili, sem vinnur að því að
samræma viðskiptastefnu og stefnu mannauðsmála fyrirtækisins. Annað hlutverkið er að
vera stjórnunarsérfræðingur, það er að segja að veita stjórnendum fyrirtækis leiðsögn og
stuðning varðandi stýringu starfsmanna með því að búa til og bæta verkferla, til þess að
lágmarka kostnað, auka skilvirkni og gæði, vegna þess að þannig nýtist færni og þekking
starfsmanna á sem skilvirkastan hátt. Í þriðja lagi þarf hann að vera hvatningamaður
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starfsmanna og hvetja starfsmenn áfram þannig að þeir geti tekist á við starf sitt og staðist
væntingar fyrirtækisins. Að auki gætir hann hagsmuna starfsmanna og sér til þess að
skoðanir þeirra komist á framfæri. Fjórða hlutverkið er hlutverk breytingaaðila, að sjá til
þess að breytingum sé komið til skila á jákvæðan hátt og reyna að gera starfsmenn opnari
fyrir breytingaferlinu þannig að það leiði ekki til mótþróa eða ótta starfsmanna. Ulrich
telur að hlutverk breytingaaðila sé mikilvægasta hlutverkið (Ulrich, 1997; Lemmergaard,
2008; Friedman, 2009).
Ulrich, Younger, Brockbank og Ulrich bættu svo tveimur hlutverkum við árið 2011.
Mannauðsstjóri þarf, samkvæmt þeim, að vera trúverðugur og standa við þau loforð sem
hann gefur. Hitt hlutverkið felur í sér að mikilvægt sé að mannauðsstjóri nýti sér nýjungar
í tækni, kynni sér þau mannauðskerfi sem í boði eru og geti nýtt kerfin til þess að halda
utan um allar upplýsingar varðandi starfsmenn á skipulagðan og skilvirkan hátt (Ulrich,
Younger, Brockbank og Ulrich, 2011; Steinar Sigurjónsson, 2016).
2.2.3 Starfsánægja
Starfsánægja mannauðs skiptir miklu máli fyrir velgengni fyrirtækja, enda hefur hún verið
mikið rannsökuð (Naseem, Sheikh og Malik, 2011). Starfsánægja er tilfinningalegt
viðbragð starfsmanna út frá því hvernig honum líður í vinnunni og hvernig hann upplifir
starf sitt og starfsumhverfi. Ef starfsánægja er jákvæð hefur það einnig jákvæð áhrif á
velgengni fyrirtækis, frammistöðu starfsmanna, fjarvistir og starfsmannaveltu (Lumley,
Coetzee, Tladinyane og Ferreira, 2011). Komið hefur fram í rannsóknum að óánægja
starfsmanna skili sér í meiri fjarveru frá vinnu og gerir þá líklegri til að hætta í starfinu en
þá sem eru ánægðir í starfi (Saari og Judge, 2004). Þeir starfsmenn sem líður vel í starfi
eru hliðhollari fyrirtækinu og líklegri til að sýna góða frammistöðu, mæta vel og starfa
lengur hjá fyrirtækinu (Lumley, o.fl., 2011).
Fylgjast þarf því með starfsánægju og gera kannanir og mælingar á henni. Það er
meðal annars hægt að gera með starfsmannasamtölum, hvatningu og umbun, þjálfun auk
annarra þátta (Naseem o.fl., 2011).
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2.2.4 Fyrirtækjamenning
Menning hvers vinnustaðar er einstök og félagsleg smíð sem gerir starfsmönnum kleift að
skilja viðteknar venjur innan fyrirtækis og setja þær í samhengi (Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010).
Flestir fræðimenn segja fyrirtækjamenningu vera byggða upp af samskiptamynstri og
hegðun starfsmanna, gildum þeirra og viðhorfum, skynjun á umhverfinu og sýnilegum
táknum. Fyrirtækjamenning er því sá óáþreifanlegi kraftur sem knýr skipulagsheildina.
Hún birtist oft í formi óskrifaðra reglna sem ríkja í skipulagsheildinni og er í raun sá
samloðunarkraftur sem heldur henni saman. Sýnileg tákn menningarinnar byggjast á
skipuriti fyrirtækis, reglum innan þess og markmiðum, hegðun starfsmanna, talsmáta
þeirra og klæðnaði, vinnuaðstæðum og hvernig samskiptum er háttað við viðskiptavini
(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir,
2010).
Menning fyrirtækis er lýsandi fyrir það sem er viðvarandi í fyrirtæki þar sem
fyrirtækjamenning og stefna fyrirtækisins tvinnast saman. Með sterkri og jákvæðri
fyrirtækjamenningu eru meiri líkur á árangri og bættri samkeppnisstöðu og hún getur
aukið við skuldbindingu starfsmanna til fyrirtækisins. Fyrirtækjamenning getur þannig
stutt við þekkingarvirði fyrirtækis (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).
2.2.5 Starfsmannavelta
Fylgjast þarf vel með starfsmannaveltu fyrirtækisins, hún er mæld með því að deila fjölda
starfsmanna sem hættir með meðalfjölda starfsmanna á sama tímabili. Þær upplýsingar
er svo hægt að nýta til þess að meta hversu margar stöður þurfi að manna og vinna
áætlanir út frá því (Armstrong, 2009; Inga Rósa Sigurðardóttir, 2016).
Starfsmannaveltu fylgja bæði kostir og gallar. Helstu gallar eru að starfsmaður sem
yfirgefur vinnustaðinn hefur með sér sérhæfða þekkingu sína og er þar af leiðandi töpuð
auðlind sem fyrirtæki fjárfesti í, sér í lagi þegar hæfileikaríkt starfsfólk yfirgefur fyrirtækið.
Annar galli er sá að það getur verið kostnaðarsamt að ráða inn í starfið. Kostnaðurinn er
þá fólginn í þeim tíma sem fer í ráðningarferlið, þjálfun og fræðslu nýja starfsmannsins
auk þess að afköst hans verða minni á meðan að viðkomandi er að koma sér inn í starfið.
Að auki hefur það neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækis að hafa háa starfsmannaveltu. Það
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getur orðið til þess að viðskiptavinir og samstarfsaðilar líta á sem svo að fyrirtækið sé illa
rekið (Martin, 2003; Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014).
Kostir starfsmannaveltu eru meðal annars þeir að þegar starfsmenn sem stóðu sig
ekki vel í starfi yfirgefa vinnustaðinn og öflugir starfsmenn koma í þeirra stað getur
starfsandinn orðið fyrir jákvæðum áhrifum og árangur fyrirtækis batnað. Nýir starfsmenn
eru oft mjög áhugasamir og geta komið með nýjar hugmyndir og áherslur sem fyrirtæki
nýtur þá góðs af (Martin, 2003; Torrington o.fl., 2014). Því er óhætt að segja að æskilegt
sé að fyrirtæki hafi ákveðið hlutfall starfsmannaveltu (Torrington o.fl., 2014).
2.2.6 Þættir sem varða skjöl mannauðsstjórnunar
Hægt væri að telja upp fjölmörg önnur atriði sem sinna þarf varðandi stjórnun mannauðs.
Farið verður yfir þá þætti mannauðsstjórnunar sem sinna þarf, sem varða öll þau skjöl og
upplýsingar sem mannauðsstjóri þarf að mynda og varðveita, í næsta kafla. Þeir þættir
eru: ráðningarferlið, starfsmannastefna, starfsmannahandbækur, starfsmannasamtöl,
frammistöðumat, starfslok og upplýsingar varðandi þjálfun og starfsþróun starfsmanna.

2.3 Skjöl sem varða mannauð fyrirtækis
Mannauðsstjórar þurfa að meðhöndla og varðveita öll skjöl sem varða starfsmenn
fyrirtækis. Fyrir hvern starfsmann myndast gríðarlegt magn gagna sem þarf að varðveita,
allt frá umsóknum til starfsloka. Halda þarf utan um gögn varðandi ráðningu starfsmanna
eins og atvinnuumsóknir, ferilsskrár, upplýsingar úr atvinnuviðtölum, bakgrunnsupplýsingar eins og meðmæli, sakavottorð eða annað sem við kemur starfsmanninum.
Þegar starfsmaður hefur störf hjá fyrirtækinu þarf að halda utan um ráðningarsamninginn
og upplýsingar um laun og launafríðindi. Eftir að starfsmaður hefur störf hjá fyrirtækinu
þarf að halda utan um allar upplýsingar sem myndast og tengjast honum. Þá er átt við
samskiptaupplýsingar, upplýsingar úr starfsmannaviðtölum, starfsmannasamtölum, og
frammistöðumati starfsmanna. Að auki þarf að halda utan um upplýsingar varðandi
þjálfun og starfsþróun starfsmanna, upplýsingar um heilsubresti eða almenn veikindi.
Gæta þarf þess að skrá hvaða eignir fyrirtækis viðkomandi starfsmaður hefur undir
höndum. Auk þess geta fylgt upplýsingar varðandi stöðuhækkanir og ef viðkomandi
starfsmaður færir sig innan fyrirtækisins, sem og hvers kyns aðrar upplýsingar er við koma
starfsmanninum (Analoui, 2007; Armstrong, 2009; Ford, 2012).
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Sé þetta gert á staðlaðan, öruggan máta er unnt að halda utan um alla sögu
starfsmanns innan fyrirtækisins. Einhverjar upplýsingar er nauðsynlegt að varðveita
vegna lagakrafna og reglugerða. Aðrar upplýsingar geta verið til þess að auðvelda starf
mannauðsstjóra, auka gagnsæi vinnuaðferða og auðvelda innri endurskoðun (Ford,
2012).
Innan fyrirtækja þarf að koma á og viðhalda skýrri stefnu hvað varðar varðveislu og
eyðingu gagna sem innihalda persónulegar upplýsingar um starfsmenn. Með því er hægt
að koma í veg fyrir ósamræmi við meðferð persónugagna og hægt að gæta þess að
gögnum sé eytt eða þau varðveitt út frá stefnu fyrirtækis og lögum og reglugerðum
stjórnvalda. Þeir starfsmenn sem sinna utanumhaldi persónulegra upplýsinga sem varða
starfsmenn þurfa að vita nákvæmlega hvað þarf að varðveita, hvar það er geymt og í hvað
langan tíma, hvort sem gögnin eru á pappír eða í rafrænu formi (Viau, 2015).
Mikilvægi þess að að halda utan um allan lífsferil starfsmanna innan fyrirtækisins er
sífellt að aukast. Henda þarf reiður á öllum starfsferli mannauðs innan fyrirtækisins, allt
frá umsókn og ráðningum til starfsloka. Á sama tíma þarf að halda öllum kostnaði í
lágmarki og koma til móts við kröfur fyrirtækisins og laga og reglugerða stjórnvalda (Ford,
2012).
Til þess að reyna að lágmarka kostnað og á sama tíma ná að auka afkastagetu hjá
mannauðsstjórum er nauðsynlegt að innleiða rafræn kerfi hjá fyrirtækjum. Hægt er að
nota ýmis upplýsinga- og skjalakerfi. Með skilvirkri stjórnun skjala er hægt að auðvelda
mannauðsstjórum að hafa yfirsýn yfir upplýsingar sem varða starfsmenn fyrirtækis. Með
mannauðskerfum er hægt að koma í veg fyrir að margvinna þurfi sömu verk. Mikilvægt er
að reyna að koma í veg fyrir eldri vinnuaðferðir þar sem pappír er notaður og reyna að
hafa sem mest sjálfvirkt í kerfunum. Með rafrænum lausnum er hægt að minnka
pappírsvinnu töluvert og jafnvel alveg, sé það stefna fyrirtækisins (Ford, 2012). Það tryggir
að mannauðsdeildir starfi á sem áhrifaríkastan hátt og geti þar af leiðandi aukið virði
fyrirtækis til muna (Ford, 2012).
Þrátt fyrir að það sé engin ein góð lausn fyrir mannauðsstjóra til þess að halda utan
um allt gagnamagnið þá eru margar tæknilegar lausnir sem geta komið til móts við þær
gríðarlegu kröfur sem mannauðsstjórar standa undir. Fjallað verður nánar um rafræn kerfi
í kafla 2.4.
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2.3.1 Ráðningarferli
Við val og ráðningu starfsmanna er markmiðið að hæfasti umsækjandinn sé ráðinn hverju
sinni. Þær aðferðir sem notaðar eru þurfa að tryggja hlutlægni, til þess að jafna möguleika
þeirra sem sækja um á því að fá starfið. Standa þarf vel að ráðningarferlinu og endanlegu
vali starfsmanna eigi það að ná tilskipuðum árangri (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a;
Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).
Eins og sjá má á mynd 2 eru fjölmargar upplýsingar og gögn sem fylgja
atvinnuumsóknum og ráðningarferlinu í heild sinni. Áríðandi er því að staðið sé rétt að
utanumhaldi þeirra skjala og upplýsinga.

Mynd 2 Ráðningarferli

(Fjármálaráðuneytið, 2007).
Ráðningarferlið byrjar á að gerð er starfsgreining þar sem kröfur til starfsins eru
skilgreindar. Starfsgreining felst í því að afla upplýsinga varðandi starfið, hvaða verkefnum
þarf að sinna í því og hvernig menntun, reynslu og sérhæfingu viðkomandi þarf að búi yfir
til þess að sinna þeim verkefnum (Armstrong, 2009; Khan, Khan og Ahmed, 2013). Út frá
starfsgreiningunni er unnin starfslýsing. Í henni koma fram starfsheiti, helstu verkefni sem
fylgja starfinu, starfsskyldur og lagt er fram hvaða kröfur starfsmaður þarf að uppfylla.
Þegar það liggur fyrir er farið að afla umsækjenda og starfsforsendur ákveðnar, þá er sú
aðferð sem best hentar valin til þess að laða að hæfustu umsækjendur hverju sinni. Velja
þarf úr innsendum umsóknum, umsækjendur eru boðaðir í viðtöl og ákveðið er út frá
þeim hvaða starfsmenn koma til greina í starfið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a;
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Cook, 2004; Fjármálaráðuneytið, 2007; Armstrong, 2009; Beardwell og Claydon, 2010).
Við val umsækjenda er hægt að nýta ýmsar aðferðir en mikilvægast er að gæta þess að
halda réttmæti og áreiðanleika við val þannig að sá umsækjandi sem hentar best í starfið
verði valinn (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2003).
Við val á umsækjendum er oft haft samband við meðmælendur til þess að reyna að
fá upplýsingar um það hvernig starfsmaður hefur staðið sig í starfi. Þó ættu meðmæli að
hafa það markmið að staðfesta að umsækjandi hafi unnið hjá viðkomandi fyrirtæki og
hversu lengi (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Meðmæli eru því vandmeðfarin gögn og geta verið
óáreiðanleg umsögn um hvernig umsækjandi henti í starfið. Til að mynda getur
fyrrverandi vinnuveitandi ekki endilega sagt til um það hvernig umsækjandi muni standa
sig í ólíku starfi á öðrum vinnustað (Armstrong, 2009).
Að lokum er svo tekin endanleg ákvörðun um hvern ráða skal í starfið (Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson, 2006a; Cook, 2004; Fjármálaráðuneytið, 2007; Armstrong, 2009;
Beardwell og Claydon, 2010). Ráðningarferlið er í raun höfnunarferli, þar sem öllum
umsækjendum nema einum er hafnað (Watson, 1995).
Segja má þó að ráðningarferlinu ljúki í raun með starfslokum. Starfslok geta orðið með
ýmsum hætti, til dæmis vegna óánægju, uppsagna vegna niðurskurðar eða breytinga eða
starfsmaður ákveði að hætta af einhverjum orsökum (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi
Dalmann Aðalsteinsson, 2006).
Rafrænar ráðningar
Fyrirtæki geta notað rafrænar ráðningar til þess að auglýsa lausar stöður, meðhöndla
umsóknir, ferilskrár og fyrirspurnir, efla ímynd fyrirtækis og ná sambandi við hóp hæfra
umsækjenda (Armstrong, 2009; Árný Ósk Árnadóttir, 2015).
Með rafrænum ráðningum er hægt að draga úr kostnaði við ráðningarferlið og sparar
tíma. Með aðferðinni er auk þess hugsanlegt að hæfari einstaklingar sæki um (Beardwell
og Claydon, 2010).
Atvinnuveitendur fá inn margar umsóknir fyrir hvert starf sem auglýst er. Það hefur
töluverð áhrif á allt utanumhald skjala og upplýsinga. Auðvelt getur verið fyrir
mannauðsstjóra að missa tökin á því flóði gagna og upplýsinga sem verða til við
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umsóknarferlið. Pappírsmagn fyrirtækis getur aukist sem um munar sé umsóknum ekki
skilað í rafrænu formi (Ford, 2012).
Með því að vera með rafrænar ferilskrár er talsvert auðveldara og hraðvirkara að
skima í gegnum umsóknir en ef um handvirka úrvinnslu er að ræða. Rafræn skimun
auðveldar ráðningaraðilum að þrengja niður hóp umsækjenda með því að láta kerfið leita
eftir lykilupplýsingum varðandi menntun, hæfni og aðra þætti sem viðkomandi þarf að
hafa til þess að uppfylla kröfur sem gerðar eru til starfsins (Armstrong, 2009).
Árný Ósk Árnadóttir (2015) framkvæmdi rannsókn varðandi rafrænar ráðningar á
Íslandi. Helstu niðurstöður sýndu að sérstakar ráðningarvefsíður og gagnagrunnar fyrir
umsækjendur voru til staðar hjá rúmlega 80% þátttökufyrirtækja. Að auki kom fram í
niðurstöðum að algengast væri að fyrirtæki fái inn umsóknir í rafrænu formi. Notkun
samfélagsmiðla við öflun umsækjenda hefur auk þess farið vaxandi undanfarin ár. Voru
flestir viðmælendur rannsóknarinnar sammála um að hraði og skilvirkni við vinnslu
umsókna væru helstu kostir rafrænna ráðninga, því að þær auðvelduðu flokkun og
samanburð umsókna (Árný Ósk Árnadóttir, 2015).
Kostir þess að nota rafrænar ráðningar eru því gríðarlegir. Þeir fela meðal annars í sér
að aðferðin flýtir fyrir ráðningarferlinu og getur þar af leiðandi dregið úr kostnaði. Að auki
felur ráðningakerfið í sér skilvirkni þannig að utanumhald verður auðveldara varðandi
fjölda umsókna og samanburður verður auk þess sjálfvirkur. Með rafrænum ráðningum
verður auðveldara fyrir fyrirtækið að koma upplýsingum til umsækjenda um störf og
starfsemi fyrirtækis (Armstrong, 2009; Beardwell og Claydon, 2010; Dessler, 2013).
Auk þess geta fyrirtæki haldið utan um hæfa umsækjendur í rafrænum kerfum með
og vistað umsóknir þeirra í ákveðinn tíma, út frá lögum og reglugerðum sem varða
persónuvernd. Getur það verið gagnlegt þegar ráða þarf í annað starf innan fyrirtækisins
(Beardwell og Claydon, 2010).
Helsti ókostur rafrænna ráðninga getur verið ofhleðsla umsókna. Fyrirtæki geta
fengið gríðarlegt magn umsókna með rafrænum hætti vegna þess hversu auðvelt það er
að senda þær inn með lítilli fyrirhöfn. Þá geta komið fjölmargar umsóknir frá
umsækjendum sem standast ekki þær kröfur sem settar eru fram í auglýstu starfi
(Torrington o.fl., 2014). Notkun rafrænna kerfa hefur verið gagnrýnd fyrir rafræna skimun
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umsókna, þar sem það getur valdið mismunun ef kerfið finnur ekki allar umsóknir sem
kæmu einnig til greina (Beardwell og Claydon, 2010; Cappelli, 2001).
2.3.2 Starfsmannastefna
Starfsmannastefna er yfirlýsing skipulagsheilda sem varðar starfsmannamál. Í henni er
tilgreint hvernig starfsmannamálum er háttað og til hvers sé ætlast af starfsmönnum. Er
markmið starfsmannastefnu að skýra hvernig hægt er að nýta mannauðinn á sem
áhrifaríkastan hátt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b). Skrá þarf starfsmannastefnu
með formlegum hætti og gæta þess að allir þættir komi fram sem varða starfsmannamál
fyrirtækis. Því má segja að starfsmannastefna sé birtingarmynd fyrirtækisins gagnvart
starfsmönnum sínum. Í henni kemur meðal annars fram hvers konar starfsmönnum er
leitað eftir, hvernig fyrirtækjamenning er til staðar, hverju starfsmenn geta átt von á í
starfi sínu og hvernig möguleika þeir hafa til starfsþróunar og starfsframa (Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson, 2006b).
Í stefnunni má finna skýr viðmið sem varða starfshlutverk og ábyrgð starfsmanna,
þannig að ljóst sé til hvers sé ætlast af þeim. Sé starfsmannastefna skýr eiga starfsmenn
auðveldara með að fylgja henni eftir. Sé starfsmannastefna til staðar í fyrirtæki er
auðveldara að framkvæma staðlaðar aðgerðir, til dæmis ef komi upp álitamál sem varða
starfsmenn. Með starfsmannastefnu er þá búið að leggja þann grunn sem fylgja þarf til
þess að þær samræmist gildandi stefnu fyrirtækis (Armstrong, 2009).
2.3.3 Starfsmannahandbækur
Starfsmannahandbækur eru mikilvægar til þess að starfsmenn átti sig á til hvers sé ætlast
til af þeim í starfi. Í þeim þurfa stjórnendur að skrá reglur og réttindi starfsmanna. Þar þarf
að koma fram hvernig samskipti og tengsl skulu vera milli starfsmanna og þar er lagður
ákveðinn grunnur að þeirri fyrirtækjamenningu sem stjórnendur leggja upp með að sé til
staðar innan fyrirtækisins (Berson, 2012).
Slíkar handbækur eru upplýsandi og geta verið leiðbeinandi um hvernig bregðast
megi við vandamálum eða óvissu sem kunna að koma upp innan fyrirtækisins (Saucier og
Pinn, 2004).
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2.3.4 Starfsmannasamtöl
Starfsmannasamtöl eru regluleg samtöl milli yfirmanns og undirmanns þar sem rætt er
um það sem snýr að starfi viðkomandi og vinnuumhverfi hans. Í starfsmannasamtölum er
farið yfir hvernig starfsmaður hefur staðið sig, hver hans markmið og framtíðaráætlanir
eru og hvert hann sér sig stefna í starfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). Unnið er að
markmiðasetningu með starfsmanni og hvernig unnt sé að ná þeim. Þau markmið sem
sett eru þurfa að vera afmörkuð og hvetjandi og hægt að meta þau á skýran hátt
(Torrington o.fl., 2014). Þegar tekin eru starfsmannasamtöl þarf að leggja áherslu á að
starfsmaður geti rætt líðan sína í starfinu, og upplifun hans á starfsanda og
vinnustaðamenningu fyrirtækisins, auk þeirrar þróunar sem starfsmaður sér fyrir sér að
verði á starfi hans. Starfsþróunarhluti samtalsins er mikilvægur til þess að átta sig á hvort
starfsmaður óski eftir þjálfun eða fræðslu eða hvort eitthvað er unnt að gera til að mæta
kröfum hans til starfsins. Mikilvægt er að veita starfsmanninum endurgjöf. Markmið
starfsmannasamtalsins er að geta metið stöðu starfs og starfsumhverfis þannig að hægt
sé að gera endurbætur ef þess þykir þörf (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala
Guðmundsdóttir, 2013; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009).
2.3.5 Frammistöðumat
Með frammistöðumati er hægt að bæta árangur og framleiðni starfsmanna. Matsferlið er
formlegt og kerfisbundið þar sem markmiðið er að meta frammistöðu starfsmanns.
Frammistöðuviðtal fer fram á milli stjórnanda og starfsmanns með það að markmiði að
ræða styrkleika og veikleika starfsmanns og möguleika hans á að bæta frammistöðu sína
(Khan, o.fl., 2013).
Hægt er að meta frammistöðu með mismundandi leiðum eftir hvað hentar hverju
sinni. Armstrong (2009) bendir á fjórar aðferðir við frammistöðumat. Fyrsta aðferðin
snýst um að hámarka tekjur og lágmarka útgjöld, en hún kallast fjárhagslegar mælingar.
Með henni er markmiðið að hámarka framlegð. Önnur aðferðin snýst um að meta árangur
út frá tímastimplunum starfsmanna, eins og hversu lengi er unnið að afgreiðslu verkefna
eða tímalengd svörunar. Þessi aðferð kallast tímamælingar. Þriðja aðferðin er
afkastamæling þar sem farið er yfir hvort markmiðum hafi verið náð, hvaða breytingar
hafi átt sér stað, hvort verkefnum sé lokið eða hvernig þjónusta hafi verið nýtt. Fjórða
mælingin eru viðbragðsmælingar, þar eru viðbrögð viðskiptavina metin, athugasemdir og
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kvartanir greindar auk þess að unnið er með jafningjamat starfsmanna (Muscalu og
Muntean, 2012; Armstrong, 2009).
2.3.6 Þjálfun og starfsþróun
Eitt af mikilvægustu grunnþáttum mannauðsstjórnunar er þjálfun og þróun starfsmanna.
Líta þarf á þjálfun sem fjárfestingu fyrir framtíðarvelgengni fyrirtækja (Khan, o.fl., 2013;
Hargis og Bradley, 2011; Mankin, 2009). Leggi fyrirtæki áherslu á eflingu og þjálfun
starfsmanna getur það aukið árangur mannauðsins til muna. Með stöðugri og faglegri
þjálfun geta starfsmenn upplifað að fyrirtækið kunni að meta starfsþróun þeirra. Með
þjálfun og starfsþróun er hægt að auka hæfni starfsmanna og þekkingu til þess að að þeir
geti aukið hæfni sína til þess að inna starf sitt sem best af hendi. Það hjálpar þeim að
öðlast sterkari stöðu innan fyrirtækisins og eykur starfshæfni þeirra og trú þeirra á
stjórnendum. Þannig geta starfsmenn upplifað að stjórnendur og fyrirtækið hafi trú á
þeim og kjósi að fjárfesta í faglegri þróun þeirra (Cech, Yao, Samolejováa, Li og Wicher,
2016; Khan, o.fl., 2013; Hargis og Bradley, 2011; Mankin, 2009; Grohmann og Kauffeld,
2013).
Þarfagreining er nauðsynlegur þáttur í því að meta þörf fyrirtækisins fyrir þjálfun eða
fræðslu, áður en farið er af stað með þjálfunarferlið (Landy og Conte, 2013).
Þarfagreiningin er formlegt ferli sem skipta mætti niður í þrjú skref. Fyrst þarf að
greina fyrirtækið, markmið þess og hvaða vankantar eða vandamál kunna að vera til
staðar. Annað skrefið er að greina hvaða verkefni liggja fyrir og hvernig fyrirtækið ætlar
að takast á við þau. Meta þarf hvaða þekkingu, hæfni eða færni starfsmenn þurfa að hafa
til þess að koma verkefnum í framkvæmd og ná settum markmiðum. Í þriðja lagi þarf að
meta hverjir af starfsmönnunum þurfa á þjálfun að halda (Landy og Conte, 2013; Mankin,
2009). Út frá þarfagreiningu er sett upp þjálfunaráætlun þar sem koma fram vel skilgreind
markmið sem starfsmenn geta haft til hliðsjónar til þess að hægt sé svo að meta
þjálfunarmarkmiðin og árangur þjálfunaráætlunar (Landy og Conte, 2013).
Þjálfun og starfsþróun starfsmanna getur aukið afköst, bætt frammistöðu, aukið gæði
og dregið úr sóun, breytt viðhorfum og hegðun, minnkað starfsmannaveltu og aukið
starfsánægju, svo eitthvað sé nefnt (Mankin, 2009; Muscalu og Muntean 2012).
Markmið þjálfunar er að ná fram bættri frammistöðu með stöðugri þróun og hæfni
starfsmanna, að starfsmenn geti vaxið innan fyrirtækis og að stytta þann lærdómstíma
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sem þeir þurfa þegar þeir færa sig til í starfi með flutningum innanhús eða fá
stöðuhækkun, auk þess að tryggja það að starfsmenn nái að hámarka afkastagetu sína og
finni hvatningu til þess að sinna starfinu eftir bestu getu (Armstrong, 2009, Khan o.fl.,
2013, Mankin, 2009).
Fyrirtæki eru lifandi fyrirbæri og í stöðugri þróun. Starfsmenn eru ráðnir og hætta hjá
fyrirtækinu eða færast til í starfi. Oft er ódýrara að halda starfsmönnum sem til staðar eru
í fyrirtækinu og endurþjálfa þá en að ráða nýja starfsmenn í þeirra stað. Þannig er hægt
að varðveita þekkingu innan fyrirtækis með þjálfun og starfsþróun (Wells, 2001; Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2004).
2.3.7 Starfslok
Miklar breytingar hafa orðið í íslensku fyrirtækjaumhverfi á undanförnum árum. Hafa
samrunar, skipulagsbreytingar og yfirtökur innan markaðarins leitt til niðurskurðar og
uppsagna hjá fyrirtækjum. Uppsagnir geta vakið upp sterkar tilfinningar og kallað fram
streitu og álag, bæði hjá starfsmönnum sem sagt er upp og einnig hjá stjórnendum og
starfsmönnum sem eftir sitja. Þegar starfsmaður ákveður að hætta hjá fyrirtæki er gott
að framkvæma starfslokasamtal. Með því er hægt að forvitnast hvaða ástæður liggja að
baki uppsagnar. Sé samtalið vel framkvæmt geta mikilvægar upplýsingar orðið til sem
fyrirtækið getur hugsanlega notað í þeim tilgangi að minnka starfsmannaveltu. Með þeim
upplýsingum er hægt að þróa aðferðir sem taka á vandamálum og geta bætt
starfsumhverfi sé þess þörf (Feinberg og Jeppeson, 2000; Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi
Dalmann Aðalsteinsson, 2006).
Þegar starfsmaður hættir hjá fyrirtækinu er æskilegt að skrá ástæðu starfsloka í
rafrænt kerfi til þess að geta haldið því til haga. Það auðveldar úrvinnslu og skýrslugerð
seinna meir. Auk þess sem hægt er að nýta þær upplýsingar til þess að þróa aðferðir sem
taka á vandamálum og geta bætt starfsumhverfi sé þess þörf (Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2004).
Ákjósanlegast er að við starfslok gangi bæði starfmaður og fyrirtækið sátt frá borði.
Með þeim hætti getur fyrirtækið haldið eins mikilli þekkingu starfsmanns eftir og
möguleiki er. Starfsmaður er líklegri til að vilja yfirfæra þekkingu sína til þess sem tekur
við og gefur meiri möguleika á því að hægt sé að leita til starfsmannsins sé þess þörf. Til
þess að forðast að þekkingartap þarf að skrásetja alla vinnuferla starfsmanns, fá
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starfsmann til þess að skrá niður vinnulýsingar á verkefnum sínum og setja í
hópvinnukerfi. Gerir það nýjum starfsmanni auðveldara fyrir að komast inn í starfið. Sér í
lagi er mikilvægt að skrá niður upplýsingar frá starfsmönnum sem hætta vegna aldurs.
Þannig er hægt að nýta reynslu starfsmanns sem hefur mikla þekkingu á starfsemi
fyrirtækisins (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).
2.3.8 Þekkingarstjórnun
Þekkingarstjórnun (knowledge management) snýr að því að þekking starfsmanna sé
beisluð þannig að þær upplýsingar séu skráðar, gerðar aðgengilegar og til staðar í fyrirtæki
þegar á þarf að halda. Upplýsingar eru skráðar í upplýsingakerfi fyrirtækis og eru því
endurheimtanlegar. Reynsla, gildi, viðmið, hæfni og innsæi starfsmanna nýtist þá
fyrirtækinu til frambúðar en fer ekki úr fyrirtæki hætti starfsmaður sem býr yfir
þekkingunni (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2001).
Gerður er greinarmunur á gögnum, upplýsingum og þekkingu. Gögn þarf að greina,
túlka og þegar þau hafa öðlast ákveðna merkingu eru þau orðin að upplýsingum. Þegar
upplýsingar eru nýttar til lausnamiðaðrar verkefnavinnu verða þær svo að þekkingu
(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2001).
Hægt er að skipta þekkingarauði fyrirtækis í ytri og innri þekkingu. Innri þekking er
ýmist skráð eða óskráð. Innri þekking er þrennskonar; þekking á formi skjala og skrá með
aðgangsstýringu, þekking sem er ljós öllum starfsmönnum og fellur undir kerfisbundna
skjalastjórn og svo óskráð þekking. Óskráð þekkingu er leynd þekking sem býr í hugum
einstaklinga. Til þess að hægt sé að gera þekkingu aðgengilega þarf að skrá hana niður og
halda utan um á kerfisbundinn hátt. Sé það ekki gert eftir samræmdu kerfi getur þekkingin
orðið óaðgengileg og hætta er við að hún tapist (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Sigríður
Hjálmarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2014).
Í sumum fyrirtækjum er haldið utan um upplýsingar í rafrænum kerfum varðandi
sérþekkingu starfsmanna, hvaða þjálfun starfsmaður hefur fengið innan fyrirtækis, auk
þess hvaða ráðstefnur og námskeið á vegum fyrirtækisins viðkomandi starfsmaður hefur
sótt. Skrá þarf allar upplýsingar varðandi þjálfun og fræðslu starfsmanna, þar sem fram
kemur hvaða þjálfun viðkomandi starfsmaður fékk (Sigríður Hjálmarsdóttir og Gylfi
Dalmann Aðalsteinsson, 2014).

37

2.4 Rafræn kerfi
Starfsemi skipulagsheilda hefur breyst mikið með tilkomu upplýsingatækninnar. Aukin
samkeppni hefur orðið til þess að taka þarf ákvarðanir á eins skjótan máta og mögulegt
er. Nú eru helstu þættir í rekstri fyrirtækja tölvuvæddir þar sem vinnuumhverfi og
starfsaðferðir eru að mestu rafrænar.
2.4.1 Virkni og notkun
Hröð tækniþróun hefur því orðið til þess að umhverfi skjalastjórnar hefur breyst töluvert
undanfarin ár og áratugi. Nú fer skjalavinnsla að mestu leyti fram í upplýsingakerfum
fyrirtækis (Lomas, 2010).
Með kerfisbundinni skjalastjórn er hægt að geyma skjöl miðlægt og aðgengileg þeim
sem þau þurfa. Þannig er hægt að viðhalda öruggu aðgengi að skjölum og gögnum. Í
rafrænum kerfum er hægt að aðgangstýra upplýsingum og varðveita þekkingu
starfsmanna. Kerfi þurfa að uppfylla kröfur skjalastjórnar þar sem upplýsingar safnast upp
innan skipulagsheilda og er því æ mikilvægara að varðveita þær á skipulagðan og
kerfisbundinn hátt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; 2009; Björn Hermannsson, 2000). Til
þess að kerfin geti virkað á sem skilvirkastan hátt þurfa allir starfsmenn að nota þau. Sé
einungis hluti starfsmanna að nota kerfið missir það marks og gegnir ekki hlutverki sínu
(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009).
Skjöl þurfa að vera vistuð á miðlægan hátt og þeim stjórnað með aðgangsstýringu en
það takmarkar aðgang við þá starfsmenn sem hafa þörf fyrir skjölin í starfi sínu. Til þess
að fyrirtæki nái að viðhalda skilvirkri skjalastjórn er nauðsynlegt að nýta rafræn
skjalastjórnarkerfi til þess að auka upplýsingaöryggi sem varðar skjalahald.
Skjalastjórnarkerfi þurfa að endurspegla starfsemi fyrirtækisins þannig að það nái til allra
þátta þess (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; 2008).
Sérsníða þarf kerfi að hverri skipulagsheild fyrir sig ef vel á að takast. Ekki er nóg að
kaupa hugbúnaðinn, aðlaga þarf hvert kerfi fyrir sig að fyrirtækinu þannig að það nái
árangri. Verja þarf kröftum starfsmanna, tíma og fjármagni í þeim tilgangi að aðlaga kerfið
að starfseminni (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
Með rafrænum kerfum er hægt að koma í veg fyrir síendurtekna skráningu upplýsinga
og draga úr því að gögn safnist fyrir á einkadrifum starfsmanna. Þannig er hægt að safna,
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varðveita, skipuleggja og endurheimta dreifingu upplýsinga. Með skjalastjórnarkerfi sem
býr yfir innbyggðu efnisflokkunarkerfi geta notendur leitað að upplýsingum og flokkað
þær á viðeigandi hátt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).
Starfsmenn geta upplifað að upplýsingakerfi séu óaðgengileg eða ekki notendavæn.
Er þá mikilvægt að starfsmenn fái nægilega þjálfun og kennslu í notkun kerfa. Að auki er
mikilvægt að starfsmönnum sé gerð grein fyrir tilgangi þess að nota kerfi. Benda þarf á að
skjöl þurfa að vera endurheimtanleg öðrum en þeim sjálfum og að uppfylla þurfi
lagakröfur varðandi skjalahald. Gera þarf starfsmönnum grein fyrir að með notkun kerfis
sé verið að auðvelda þeim störfin en ekki að gera þeim erfiðara fyrir (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2009).
Koma þarf í veg fyrir að starfsmenn noti mismunandi aðferðir við meðferð og vistun
skjala. Séu skjöl flokkuð og vistuð á ósamræmdan hátt er mögulegt að skjöl glatist við
mannaskipti eða ekki hægt að finna þau í fjarveru starfsmanns sem vistaði skjölin. Það
sama á við ef skjöl eru vistuð á hin ýmsu drif eða inn í tölvupósthólfum þar sem
starfsmenn flokka hver eftir eigin aðferð er verður erfiðleikum bundið og jafnvel
ómögulegt fyrir aðra starfsmenn að finna þau (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009).
Starfsmenn

geta

hikað

við

að

vista

skjöl

sem

innihalda

viðkvæmar

persónuupplýsingar ef þeir treysta ekki aðgangsstýringu kerfis. Þeir gætu litið svo á að
gögnin séu þá í raun ekki örugg nema í þeirra vörslu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009).
Fimm megineiginleikar góðs skjalastjórnarkerfis eru áreiðanleiki, heilindi, hlýðni,
umfang og kerfisbinding. Með áreiðanleika er átt við að kerfið þurfi að geyma öll skjöl
sem þar eiga að vera og að þau sé skipulögð í samræmi við uppbyggingu starfseminnar,
að þar sé að finna frumheimild upplýsinga þannig að vernda þarf þau fyrir breytingum
eða ótímabærum eyðingum auk þess sem þau þurfa að vera aðgengileg notendum. Með
heilindum er átt við að stýra þarf aðgangi, til þess að hindra óheimilan aðgang að skjölum,
og ekki sé hægt að eyða, breyta eða stela skjölum, þannig að skjalasafn sé heilt og
óbrenglað. Með hlýðni er átt við að skjalakerfi sé stjórnað samkvæmt kröfum
starfseminnar og lagaumhverfis þess. Með umfangi er átt við að kerfið þurfi að ná utan
um alla starfsemi fyrirtækis. Með kerfisbindingu er átt við að viðhald og stjórn skjala sé
kerfisbundið út frá skjalfestri stefnu, formlegum starfsaðferðum og útdeilingu ábyrgðar
(Staðlaráð Íslands, 2005b; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
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Því er mikilvægt að það kerfi sem notað er henti starfsseminni sem best.
Skjalastjórnarkerfi eitt og sér nægir ekki, vegna þess að það nær ekki yfir alla þætti sem
hafa þarf í huga. Kerfið þarf að henta starfsemi fyrirtækis og geta tengst öðrum kerfum
sem notuð eru innan fyrirtækis. Innleiðing kerfisins þarf að vera unnin á þann hátt að það
sé skýrt til hvers ætlast er af starfsmönnum varðandi notkun kerfisins og þeir þurfa að fá
þjálfun í kerfunum. Mikilvægt er að allir noti kerfið og noti það rétt (Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2008).
Með rafrænni skjalastýringu er hægt að auka sjálfvirkni og öryggi. Með
aðgangsstýringu er hægt að gæta þess að aðgangur sé takmarkaður við þá starfsmenn
sem þurfa að nýta sér gögnin. Með útgáfustýringu skjala er hægt að gæta þess að einungis
nýjustu skjölin séu í notkun. Með útgáfustýringunni er einnig hægt að sjá þær breytingar
sem hafa verið gerðar og hver gerði breytingarnar. Algjört gagnsæi á vinnslu skjala er þá
til staðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).
Með rafrænni skjalastýringu er auk þess hægt að stýra geymslu- og varðveislutíma
skjala og hvenær þeim verði eytt eða þau varanlega varðveitt. Miðast það við kröfur
fyrirtækis og þau lög og reglugerðir sem fylgja þarf. Þannig geta rafræn skjalastjórnarkerfi
gert skipulagsheildum auðveldara fyrir að uppfylla lagakröfur (Jóhanna Gunnlaugsdóttir,
2008; Saffady, 2011; Magnea Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson, 2016). Máltækið „time is money“ á vel við þegar talað er um vinnutíma
starfsmanna. Fyrir þá vinnutíma sem rafræn skjalastýring getur sparað fyrir fyrirtækið er
unnt að draga úr kostnaði og þannig auka virði fyrirtækisins (Ford, 2012).
2.4.2 Mikilvægi við innleiðingu rafrænna kerfa
Það skiptir gríðarlegu máli að ferlið við innleiðingu rafrænna kerfa gangi vel fyrir sig ef þau
eiga að festast í sessi innan fyrirtækis. Innleiðing nýrra upplýsingakerfa krefst þess að
hugarfar og verkferlar starfsmanna breytist. Innleiðing getur mistekist skorti stuðning
stjórnenda, ef notendur nota ekki kerfið eða ef þjálfun starfsmanna er ekki nægileg. Ekki
er nóg að kenna á kerfin, heldur er þjálfun starfsmanna í kerfunum auk þess mikilvæg
kennslunni til stuðnings (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
Í rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2008) á innleiðingu og notkun rafrænna
skjalastjórnarkerfa innan íslenskra skipulagsheilda kom í ljós að sterkt samband var á milli
árangurs innleiðingar og útkomuþátta og væntinga er gerðar voru til innleiðingar.
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Markmið þess að innleiða kerfin voru; að auka framleiðni, bæta þjónustu við viðskiptavini,
sparnaður sem varðaði skjalastjórn, draga úr þörf á rými til þess að geyma skjöl, samræma
verklagsreglur, ná betri yfirsýn á afgreiðslu verkefna og að uppfylla betur lagakröfur
(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
Betri árangur á innleiðingu kerfa má sjá þar sem æðstu stjórnendur voru styðjandi í
ferlinu, þar sem notendur fengu að vera þátttakendur í innleiðingunni og þar sem
hnitmiðuð kennsla starfsmanna á kerfin og notkun hugbúnaðarins auk almennrar fræðslu
sem varðar skjalastjórn, var í fyrirrúmi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008).
Í niðurstöðum rannsóknar kom auk þess fram að ef lögð var áhersla á helstu
innleiðingarþætti var notendahlutfall hærra. Ef starfsmenn kunna ekki að nota kerfin er
kerfunum oft kennt um. Þau séu ekki notendavæn og því sé ómögulegt að nota þau
(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009). Kerfi teljast vera notendavæn þegar auðvelt er fyrir
starfsfólk með lágmarks tölvuþekkingu að læra á þau og nota þau eins og til er ætlast. Það
þarf að vera auðvelt að vinna með skjöl innan kerfisins, við alla þætti vinnslunnar, þar
með talið, sköpun skjala, flokkun þeirra, vistun og skráningu, leit, endurheimt og dreifingu
skjala í heild (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009; Chowdhury og Chowdhury, 2011). Til þess
að það sé hægt þarf að setja fram og fylgja skjalastefnu, í henni eru verklagsreglur sem
byggðar eru á ákvörðunum stjórnenda.
2.4.3 Hópvinnukerfi
Hópvinnukerfi eru rafræn kerfi þar sem hægt er að samþætta ýmsa möguleika. Með þeim
er hægt að tengja saman og ýmis kerfi eins og skjalastjórnarkerfi, verkefnastjórnunarkerfi,
gæðakerfi, fundarkerfi og annað sem kemur að skjölum. Hægt er að kortleggja
þekkingarsviði starfsmanna og annarra þátta mannauðsstjórnunar, halda skrá yfir
safnkost, skýrslur og fleira er við kemur fyrirtækinu. Einnig er hægt að tengja tölvupóst og
skilaboðakerfi fyrirtækisins inn í kerfin. Að auki er stundum útbúið aðgangshlið að öðrum
gagnagrunnum utan fyrirtækisins (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004; 2003).
Hópvinnukerfi samanstanda af þremur þáttum sem þurfa að vinna saman;
hugbúnaði, starfsfólki og vinnuferlum fyrirtækis. Kerfið getur ekki komið að notum nema
allir starfsmenn noti það. Sé það ekki gert getur hópvinnukerfið ekki nýst. Starfi aðeins
sumir starfsmenn í kerfinu leiðir það af sér að heildarsýn verður óskýr þar sem hluti þeirrar
þekkingar sem fyrir hendi er fellur utan kerfis. Eins og fyrr var fjallað um er ekki mögulegt
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að nýta hópvinnukerfi eitt og sér, það öðlast einungis gildi sé það notað og nýtt á
samræmdan hátt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004; Björn Hermannsson, 2000).
2.4.4 Mannauðskerfi
Notkun upplýsingatækni hefur bætt aðgengi og heildarskipulag gagna sem varða
starfsmenn þar sem eitt aðalviðfangsefni mannauðsstjórnunar er að nýta framlag
starfsmanna fyrirtækis til þess að auka árangur þess. Með góðri yfirsýn yfir upplýsingar
um mannauðinn og hvernig þeim upplýsingum er stjórnað má hafa áhrif á heildarárangur
fyrirtækis (Ragnheiður Björgvinsdóttir, 2008). Notkun upplýsingakerfa við stjórnun
mannauðs hefur farið sívaxandi síðustu áratugi. Ýmist eru notuð sjálfstæð
mannauðsstjórnunarkerfi eða kerfi sem eru hluti af upplýsingakerfi fyrirtækis og ná einnig
yfir aðra þætti þess. Með því að nota tölvuvædd mannauðskerfi er hægt að greina betur
hagkvæmi í rekstri og það bætir því þjónustu mannauðsdeildar við starfsmenn og
stjórnendur. Með því að draga tölfræði úr kerfunum og fá skýrslur er hægt að hafa betri
yfirsýn á stöðu mála varðandi mannauð fyrirtækis. Upplýsingar úr skýrslum er svo hægt
að nota til þess gera breytingar, sé þess þörf (Bee og Bee, 2005). Ávinningur þess að nota
mannauðskerfi eða önnur upplýsingakerfi er þar af leiðandi töluvert mikill (Ruёl,
Bondarouk og Looise, 2004).
Í upplýsingakerfum mannauðsstjórnunar er hægt að safna, greina, sækja, dreifa og
geyma upplýsingar varðandi mannauð fyrirtækisins (Ragnheiður Björgvinsdóttir, 2008).
Með rafrænu mannauðskerfi eru helstu markmið og ávinningur að bæta stefnumiðaðri
afstöðu mannauðsstjórnunnar, auka hagkvæmni og greiða aðgang að þjónustu fyrir
starfsmenn og stjórnendur, þannig að hægt sé að taka upplýstari ákvarðanir (Ruёl o.fl.,
2004; Ragnheiður Björgvinsdóttir, 2008).
Í niðurstöðum rannsókna ýmissa fræðimanna hefur komið fram að með því að
innleiða og nota rafræna mannauðsstjórnun sé hægt að draga úr kostnaði, með því að
fækka starfsmönnum mannauðsdeilda, með tilkomu rafræns kerfis. Þá sé hægt að nýta
tæknina til þess að sinna hluta verkefna mannauðsstjóra fljótt og nákvæmlega (Ruёl,
Bondarouk og Van der Velde, 2007). Niðurstöður rannsókna Parry (2011) sýndu aftu á
móti að það er ekki raunin. Í fyrirtækjum er ekki endilega verið að fækka starfsmönnum
þó svo að fyrirtæki innleiði rafræn mannauðskerfi. Það bendir því til að fyrirtæki séu að
nýta rafræna mannauðsstjórnun til þess að nýta starfsmenn mannauðsdeilda í önnur
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stefnumiðuð og virðisaukandi verkefni. Starfsmenn mannauðsdeilda eru frekar nýttir í
önnur verkefni eins og að sinna fræðslu, viðtölum, greiningum og koma á
heildaráætlunum hvernig hvernig auka megi afkastagetu starfsmanna fyrirtækis á sem
áhrifaríkastan hátt. Með notkun rafrænna mannauðskerfa er því hægt að auka gæði
verkefna mannauðsdeilda. Niðurstöður rannsóknar Parry (2011) sýndu fram á að rafræn
mannauðsstjórnun geti aukið virði og árangur fyrirtækis.
Hægt er að nýta upplýsingatækni við alla þætti mannauðsstjórnunnar. Skiptu Ruёl og
félagar (2004) þeim niður í þrjú svið:
•

Rekstrarlega mannauðsstjórnun, það er að segja þær aðgerðir sem nýttar eru í
stjórnsýslulegum tilgangi eins og stjórnun gagna sem varða starfsmenn.

•

Tengslamannauðsstjórnun, það er að segja allt sem snýr að ráðningum og vali
á nýju starfsfólki, þjálfunarferli, frammistöðumati og umbun starfsmanna.

•

Umbreytingamannauðsstjórnun,

það

er

að

segja

aðgerðir

varðandi

skipulagsbreytingar og stefnumiðaða endurskilgreiningu, hæfnistjórnun og
þekkingarstjórnun.
(Ruёl o.fl., 2004; Ragnheiður Björgvinsdóttir, 2008).
Ragnheiður

Björgvinsdóttir

framkvæmdi

rannsókn

árið

2008

á

notkun

upplýsingatækni í mannauðsstjórnun á Íslandi. Helstu niðurstöður sýndu að rúmlega
helmingur skipulagsheilda notar mannauðskerfi og að stærð skipulagsheildar skipti máli
þegar að kom að því hvort fyrirtæki væru með mannauðskerfi. Algengast var að
skipulagsheildir notuðu mannauðskerfi til þess að skrá, vista, greina og dreifa
upplýsingum sem varðaði starfsmenn. Ekki var algengt að kerfin væru notuð við
áætlanagerð og þarfagreiningu þrátt fyrir að möguleikar þess að nýta upplýsingatækni
séu nánast óendanlegir (Ragnheiður Björgvinsdóttir, 2008).
CRANET (Cranfield Network on Human Resource Management) rannsóknir eru
reglulega framkvæmdar á Íslandi. Í þeim rannsóknum er staða og þróun
mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja skoðuð, til að mynda hvaða aðferðir og nálganir eru
notaðar (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2015). Í niðurstöðum
rannsóknarinnar árið 2015 kom fram að tæplega helmingur fyrirtækja á Íslandi notuðu
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heildstæð upplýsingakerfi fyrir starfsmannamál eða um 42 %. Það hlutfall fór þó hækkandi
eftir því sem fleiri starfsmenn voru í fyrirtækinu. Það er þó líklega meiri þörf hjá stærri
fyrirtækjum til þess að fá heildstæð upplýsingakerfi vegna þess að þau geyma meiri
upplýsingar en minni fyrirtæki og eins eru þau betur í stakk búin til þess að prófa nýja
tækni á sínu sviði (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2015).
Því þarf að hafa í huga, að virði rafrænna mannauðskerfa felst í notkun þeirra en ekki
í kerfinu sjálfu (Kovach, Hughes, Fagan og Maggitti, 2002; Ragnheiður Björgvinsdóttir,
2008).
Með því að nota rafræn kerfi og losa um pappírsvinnu er unnt að varðveita nákvæmar
upplýsingar varðandi starfsmenn á miðlægum, öruggum stað. Ef fyrirbyggjandi aðgerðir
eru notaðar, getur það auðveldað upplýsta ákvörðunartöku mannauðsstjóra varðandi
starfsmenn fyrirtækisins. Sé rafræn skjalastýring mannauðsskjala í réttum farvegi, nær
mannauðsstjóri

að

einbeita

sér

betur

að

öðrum

virðisaukandi

verkefnum

mannauðsdeildarinnar (Ford, 2012).
Eyðublöð varðandi útlagðan kostnað starfsmanna, dagpeninga, umsóknir um
sumarleyfi og önnur leyfi, tilkynningar um veikindi svo eitthvað sé nefnt, er hægt að gera
á rafrænan hátt þannig að öll saga sé til og hægt að stilla þannig að þurfi samþykki
yfirmanna eða mannauðsstjóra. Það auðveldar allt utanumhald, sér í lagi hjá mjög stórum
fyrirtækjum (Ford, 2012).
Rafræn mannauðskerfi geta oft verið með svokallað sjálfsafgreiðslukerfi en það er
kerfi sem gerir stjórnendum kleift að afla upplýsinga um starfsmenn án aðkomu
starfsmannadeildar. Starfsfólk er einnig með sér aðgang að þessu kerfi og getur þá verið
sjálfstæðara í ýmsum aðgerðum og nálgast allar upplýsingar sem til eru um það hjá
fyrirtækinu (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2015).
Með stöðugri þróun og auknum möguleikum þess að samnýta kerfi innan fyrirtækja,
hafa skilin orðið óljósari og eru gögn nú orðin ákveðinn gjaldmiðill innan skipulagsheilda.
Ofgnótt upplýsinga auk upplýsingataps hafa gríðarleg áhrif á skipulagsheildir og mikilvægt
er að stjórna þeim upplýsingum til þess að reyna að koma í veg fyrir að valda skaða og
auka virði fyrirtækis (Findlay, 2017).
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2.4.5 Upplýsingaöryggi
Upplýsingaöryggi snýst um það hvernig fyrirtæki og stofnanir vinna með mikilvægar
upplýsingar á skipulagðan og staðlaðan hátt (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010).
Upplýsingaöryggi er undirstöðuþáttur í upplýsingatækni og byggir á uppbyggingu kerfa,
vönduðum vinnubrögðum og vörnum gegn mistökum. Vinnsla trúnaðarupplýsinga þarf
að vera í samræmi við lög og reglugerðir (Gyða Halldórsdóttir, 2010).
Það þarf að móta og setja fram skýra stefnu um upplýsingaöryggi fyrir samfellt
aðgangs- og rekstraröryggi upplýsinga. Með upplýsingaöryggi er verið að tryggja
samfelldan rekstur upplýsingaeigna en því þarf að fylgja eftir með reglulegu eftirliti, til að
mynd með áhættumati, þar sem greint er hvað gæti farið úrskeiðis. Þannig er hægt að
reyna að átta sig á áhrifum og afleiðingum þess, líkum og umfangi þeirra ógna sem að því
geta steðjað (Gyða Halldórsdóttir, 2010). Brot á upplýsingaöryggi getur valdið miklum
skaða fyrir skipulagsheildir og er það forsenda þess að tryggja öryggi rafrænna upplýsinga
og verja þær fyrir utanaðkomandi aðilum (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010; Jóhanna
Gunnlaugsdóttir, 2003; 2008).
Einn mikilvægasti hlekkurinn í öryggi gagna er aðgangsstýring, það er það að stjórna
hverjir hafa aðgang að mismunandi gögnum og/eða gagnasvæðum innan fyrirtækisins,
þannig að einungis þeir aðilar sem þurfi þess nauðsynlega starfs síns vegna hafi aðgang.
Þrátt fyrir að til séu fjölmörg kerfi, tæki og tól til þess að bæta öryggi kerfa og starfsmanna
er besta vörnin oftast að starfsmenn séu vel upplýstir og ferlar séu skýrir (Ólafur Róbert
Rafnsson, 2010). Hægt er að veita hópi eða deild réttindi og einnig hægt að stilla
sérréttindi fyrir einstaklinga. Skilgreina þarf aðgang hvers starfsmanns og takmarka hann
út frá hlutverki. Hafa þarf í huga að enginn sé með óþarfa réttindi auk þess sem
endurskoða þarf aðgangsrétt starfsmanna reglulega (Albrechtsen 2007; Dhillon, 2001).
Út frá upplýsingaöryggi þarf að horfa til áhættustjórnunar, en með áhættustjórnun
er átt við það ferli sem er notað til þess að koma auga á áhættu og veikleika sem kunna
að vera til staðar sem varða öryggi gagna. Gera þarf áhættumat til þess að áætla hvernig
upplýsingar gætu verið í hættu eða óvarðar innan fyrirtækis. Út frá þeim niðurstöðum er
hægt að sjá hvar þarf að gera endurbætur eða hvernig hægt sé að bæta öryggiskröfur eða
aðrar ráðstafanir (Whitman og Mattord, 2012; Barber, 2002).
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ÍST ISO IEC 27001 er alþjóðastaðall um upplýsingaöryggi. Með honum er ætlað að
tryggja öryggisstýringar og vernda upplýsingar fyrirtækis. Í staðlinum eru tilgreindar
kröfur sem varða innleiðingu og starfrækslu stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Með því er átt
við rekstur, vöktun, rýni, viðhaldi og umbótum þess (Staðlaráð Íslands, 2017).
Upplýsingaöryggi er lýst sem varðveislu upplýsinga sem varða leynd, réttleika og
tiltækileika þeirra. Upplýsingaöryggi felur í sér ósvikni, ábyrgni, óhrekjanleika og
áreiðanleika upplýsinga (Staðlaráð Íslands, 2017). Þegar fyrirtæki eru með vottun ISO
staðalsins er auðveldara fyrir þau að uppfylla kröfur frá FME og Persónuvernd og eiga í
samskiptum við þessa aðila (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010).
2.4.6 Öryggisrof
Öryggisrof geta bæði orðið til af ásetningi og gáleysi. Öryggisvitund starfsmanna gegnir
því mikilvægu hlutverki í heildaröryggi fyrirtækis. Skortur á öryggisvitund getur aukið líkur
gáleysisbrota. Sífellt þarf að minna á hætturnar og huga að innri vörnum vegna þess að ef
starfsmenn eru ekki meðvitaðir um gildandi reglur eru mun meiri líkur á öryggisrofi
(Dhillon, 2001; Kristín Guðmundsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016; Albrechtsen,
2007). Þó starfsmenn séu meðvitaðir um reglur geta alltaf orðið öryggisrof í rekstri, hvort
sem það er af ásetningi eða gáleysi. Niðurstöður rannsóknar Stanton, Stam, Mastrangelo
og Jolton (2005) sýndu að upplýsingaleki vegna einfaldra mistaka starfsmanna væri ein af
fjórum helstu ástæðum öryggisrofs, sem gátu skaðað skipulagsheildir. Auðveldlega væri
hægt að koma í veg fyrir slíkt með fræðslu til starfsmanna (Kristín Guðmundsdóttir og
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016).
Með rekjanlegum gagnaferli er hægt að sjá hvað gerðist, hvenær það gerðist og hver
framkvæmdi ákveðin verkefni og hvenær. Rekjanleiki gagna er einn lykilþáttur innra
eftirlits skipulagsheilda sem varða vinnslu persónuupplýsinga. Með rekjanleika gagna er
hægt að sjá til þess að gildandi lögum og reglugerðum sé sem varða öryggisráðstöfum
fyrirtækis sé fylgt (Gyða Halldórsdóttir, 2010).
Móta þarf og setja fram skýra stefnu um upplýsingaöryggi þegar unnið er með
persónu- og trúnaðarupplýsingar. Hún þarf að vera með mælanlegum markmiðum þar
sem fram kemur samfellt aðgangs- og rekstraröryggi upplýsinga (Gyða Halldórsdóttir,
2010). Við vinnslu trúnaðarupplýsinga þarf að fylgja lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga nr. 77/2000. Fylgja þarf öllum kröfum um almenn skilyrði vinnslunnar
46

og gæði og áreiðanleiki upplýsinga þurfa að vera tryggð. Markmið persónuverndarlaga er
að tryggja að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við grundvallarsjónarmið um
persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Það þarf að gera út frá skilgreindum kröfum um
upplýsingaöryggi varðandi vinnslu og vörslu upplýsinganna (Gyða Halldórsdóttir, 2010).

2.5 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 gilda um hvers konar
vinnslu persónuupplýsinga. Þannig ná lögin meðal annars yfir sérhverja rafræna vinnslu
með persónuupplýsingar. Persónuvernd annast eftirlit með framkvæmd laganna.
Markmið

persónuverndarlaga

er

að

tryggja

áreiðanleika

og

gæði

persónugreinanlegra upplýsinga og að stuðla að því að farið sé með slíkar upplýsingar í
samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Með
persónuverndarlögum er lögð áhersla á að takmarka aðgengi óviðkomandi að
persónugreinanlegum upplýsingum og lögð er ábyrgð á hendur þeirra sem sjá um þær
upplýsingar. Sérstakur ábyrgðaraðili ber ábyrgð á að farið sé að lögum um meðferð
persónuupplýsingar (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).
Samkvæmt 2. gr. laganna eru persónuupplýsingar skilgreindar sem „Sérhverjar
persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar
sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi.“ (Lög um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).
Í 7. gr. laganna eru settar fram meginreglur um gæði gagna og vinnslu þeirra.
Samkvæmt þeirri grein skal gæta eftirfarandi þátta við meðferð persónuupplýsinga:
•

að þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og að
öll meðferð þeirra sé í samræmi við vandaða vinnsluhætti persónuupplýsinga;

•

að þær séu fengnar í yfirlýstum, skýrum, málefnalegum tilgangi og ekki unnar
frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, en frekari vinnsla í
sagnfræðilegum, tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi telst ekki
ósamrýmanleg að því tilskildu að viðeigandi öryggis sé gætt;

•

að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er
miðað við tilgang vinnslunnar;

47

•

að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. Persónuupplýsingar sem
eru óáreiðanlegar eða ófullkomnar, miðað við tilgang vinnslu þeirra, skal afmá
eða leiðrétta;

•

að þær séu varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á skráða aðila
lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu.
(Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).

Vinnsla persónuupplýsinga er aðeins heimil séu eftirfarandi þættir fyrir hendi: Að hinn
skráði hafi veitt samþykki fyrir vinnslunni. Að vinnslan sé nauðsynleg ef efna þurfi samning
sem hinn skráði er aðili að, ef fullnægja þurfi lagaskyldu, ef vernda þurfi hagsmuni hins
skráða eða vegna verks sem unnið er í þágu almannahagsmuna, ef beita þurfi opinberu
valdi, gæta þurfi lögmætra hagsmuna sem nema grundvallarréttindi og frelsi hins skráða.
Persónuvernd getur þó heimilað vinnslu persónuupplýsinga í öðrum tilvikum ef þykir þörf
á út frá almannahagsmunum einstaklinga. Þó þarf að gæta þess að þörfin fyrir vinnsluna
vegi ótvírætt þyngra en það að hún sé ekki framkvæmd (Lög um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000; Sigurður G. Hafstað, 2013).
Í lögunum er ábyrgðaraðili skilgreindur sem sá aðili sem ber ábyrgð á að ákvæði
laganna sé ávallt uppfyllt. Ber hann ábyrgð á því að ákveða tilgang, búnað og aðferðir við
vinnsluna auk þess hvernig upplýsingum verði ráðstafað. Samkvæmt 13. gr. er
ábyrgðaraðila heimilt að semja við annan aðila, vinnsluaðila, um að annast þá vinnslu
persónuupplýsinga sem hann ber ábyrgð á. Það er þó háð því skilyrði að ljóst sé að
vinnsluaðili geti framfylgt viðeigandi öryggisráðstöfunum og því sem ber að gæta við
vinnslu persónuupplýsinga. Þegar gera þarf samning um trúnaðarskyldu vinnsluaðila þarf
að gæta þess að samningurinn sé skriflegur og í tveimur eintökum sem ábyrgðaraðili og
vinnsluaðli varðveita. Einungis vinnsluaðila er heimilt að vinna með persónuupplýsingar í
samráði við ábyrgðaraðila (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.
77/2000; Sigurður G. Hafstað, 2013).
Í 16. gr. laganna er sagt til um réttinn til almennrar vitneskju varðandi vinnslu
persónuupplýsinga. Í henni kemur fram að gæta þurfi þess að ábyrgðaraðila sé skylt að
veita vitneskju um vinnslu persónuupplýsinga hverjum þeim sem þess kann að óska (Lög
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).
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Stjórnvöld bera ábyrgð á að gæta þess að persónuupplýsingar séu unnar með
sanngjörnum, lögmætum og málefnalegum hætti og að þær séu unnar í samræmi við
vandaða vinnsluhætti. Persónuupplýsinga skal vera aflað í skýrum, málefnalegum og
yfirlýstum tilgangi (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000;
Sigurður G. Hafstað, 2013).
2.5.1 Ný persónuverndarreglugerð 2018
Endurbætur hafa verið gerðar á persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins (General
data protection reglulation eða GDPR). Hún mun taka gildi þann 25. maí 2018 í Evrópu og
leysa þá af hólmi núgildandi Evrópureglugerð. Áður en reglugerðin tekur að fullu gildi á
Íslandi mun hún hljóta þinglega meðferð Alþingis þar sem ákvæði reglugerðarinnar verða
innleidd í íslensk lög (Persónuvernd, 2017). Sett hefur verið fram frumvarp að nýjum
lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga hér á landi (Dómsmálaráðherra,
2018).
Endurbætur á persónuverndarreglugerðinni samanstanda af nýrri reglugerð um
vernd einstaklinga varðandi vinnslu persónuupplýsinga auk frjáls flæðis slíkra upplýsinga
út frá tilskipun um vernd einstaklinga varðandi vinnslu persónuupplýsinga hjá löggæsluog dómsyfirvöldum (Persónuvernd, 2017; 2016).
Endurbætur persónuverndarlöggjafarinnar eru umfangsmestu breytingar sem gerðar
hafa verið á persónuverndarreglugerðinni í tvo áratugi. Þær marka því tímamót í sögu
persónuverndarlöggjafar í Evrópu. Nýju reglurnar staðfesta að grundvallarréttur
einstaklinga varðandi vernd persónuupplýsinga sé tryggður (Persónuvernd, 2017). Frjálst
flæði persónuupplýsinga, virkni stafræns markaðar auk þess að eftirlit og framkvæmd
verði samræmd eru meginmarkmið setningu reglugerðarinnar (Dómsmálaráðherra,
2018).
Athuga þarf að reglurnar gilda einnig um fyrirtæki sem hafa aðsetur utan ESB og EES
ef þau selja vörur sínar eða veita þjónustu sína til íbúa í löndum innan ESB og EES. Séu
fyrirtæki starfrækt á fleiri en einum markaði innan EES þurfa þau þó einungis að leita til
persónuverndaryfirvalda í því landi sem þeirra höfuðstöðvar eru staðsettar
(Persónuvernd, 2017).
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Reglurnar munu efla stafrænan innri markað Evrópu varðandi öryggi í þjónustu sem
fram fer á netinu og veita fyrirtækjum skýrar og samræmdar reglur. Einnig verður lögð
áhersla á að efla samvinnu löggæsluyfirvalda í Evrópu í baráttu gegn alvarlegum glæpum
eins og til dæmis hryðjuverkum, auk þess sem að vinnsla persónuupplýsinga á sviði
löggæslu og refsivörslu verði örugg (Persónuvernd, 2017). Tækniþróun hefur valdið því að
söfnun og miðlun persónuupplýsinga hefur aukist talsvert að umfangi. Út frá þessari
þróun er nauðsynlegt að koma á heildstæðari ramma varðandi persónuvernd (Council of
the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
Til þess að lagabreytingarnar geti að gagnast öllum borgurum Evrópu þurfa
einstaklingar að þekkja rétt sinn, þannig að þeir viti hvernig þeir geti varið rétt sinn sé
hann ekki virtur samkvæmt lögum. Eitt helsta markmið endurbótanna er að að veita
einstaklingum betri réttarvernd og ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum. Mun því
innleiðing reglugerðarinnar hafa gríðarleg áhrif á réttarstöðu einstaklinga og fyrirtækja.
Auk þess mun hún hafa mikil áhrif á það hvernig fyrirtæki og stofnanir vinna með
persónuupplýsingar (Finnur Magnússon, 2017).
Öll fyrirtæki, stofnanir og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar þurfa að fylgja
hinni nýju reglugerð, hvort sem um ræðir eigið starfsfólk, viðskiptavini, notendur eða aðra
aðila. Samkvæmt hinni nýju reglugerð þurfa fyrirtæki að ráðast í strangari skuldbindingar
en fyrir tíma reglugerðarinnar. Munu brot á persónuverndarreglugerðinni geta haft miklar
efnahagslegar afleiðingar í för með sér og mun Persónuvernd sjá um að framfylgja henni
(Persónuvernd, 2017).
2.5.2 Helstu breytingar
Í nýju frumvarpi laga um persónuvernd og meðferð persónuverndar hér á landi eru teknar
saman helstu breytingar og sérreglur sem lagðar eru til í Evrópureglugerðinni og lagt til
með að verði í nýjum lögum.
Helstu breytingar eru:
•

Landfræðilegt gildissvið reglugerðarinnar mun nú gilda um vinnslu allra
fyrirtækja

innan

Evrópska

efnahagssvæðisins

sem

vinna

með

persónuupplýsingar skráðra einstaklinga án tillits til þess hvort vinnslan fer
fram innan svæðisins eða ekki (3. gr.)
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•

Ríkari skyldur eru lagðar á ábyrgðaraðila og vinnsluaðila við vinnslu
persónuupplýsinga

•

Öryggisregla bætist við lögmætis-, tilgangs-, meðalhófs-, áreiðanleika- og
varðveisluregluna (f-liður, 1. mgr. 5. gr.)

•

Aukin ábyrgðarskylda er víða í ákvæðum reglugerðarinnar. Ábyrgðaraðili þarf
nú einnig að geta sýnt fram á farið sé að reglum (2. mgr. 5. gr.)

•

Strangari skilyrði verða fyrir samþykki við vinnslu persónuupplýsinga (7. gr.)

•

Sérstök vernd varðandi samþykki vegna vinnslu persónuupplýsinga barna (8.
gr.)

•

Réttur einstaklings til aðgengis að persónuupplýsingum um sig er aukinn, hann
á rétt á að fá afrit af upplýsingum um sig óski hann eftir því (15. gr. og 20. gr.)

•

Nú á einstaklingur rétt á því að upplýsingum um hann verði eytt þegar þær eru
ekki lengur nauðsynlegar vegna upphaflegs tilgangs þeirra (17. gr.)

•

Ábyrgðaraðila ber skylda til að tryggja sjálfgefna persónuvernd með
tæknilegum ráðstöfunum, þannig að aðeins þær upplýsingar sem nauðsynlega
þarf að geyma séu varðveittar (25. gr.)

•

Ábyrgðaraðila ber skylda til að halda skrá yfir vinnslu persónuupplýsinga (30.
gr.)

•

Tilkynna þarf öryggisbrot til Persónuverndar ekki síðar en 72 klst. eftir að brotið
uppgötvast (33. gr.)

•

Meta þarf sérstaklega áhrif vinnsluaðgerða ef þær hafa í för með sér mikla
áhættu fyrir réttindi einstaklinga (35. gr.)

•

Yfirvald, stofnanir og þeir sem eru með mikið eftirlit með einstaklingum eða
vinnslu

viðkvæmra

upplýsinga,

persónuverndarfulltrúa (37. og 38. gr.)
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þurfa

að

tilnefna

sérstakan

•

Gert er ráð fyrir að persónuverndarstofnanir verði efldar verulega, sjálfstæði
tryggt og valdheimildir og eftirlitsúrræði stóraukin (57. og 58. gr.)

•

Háar sektir verða lagðar á fyrirtæki vegna brota á lögunum, allt að 20 millj. evra
eða 4% af heildarveltu fyrirtækis. (3. og 5. mgr. 83. gr.)
(Dómsmálaráðherra, 2018).

2.5.3 Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili
Með nýju reglugerðinni aukast skyldur allra þeirra sem vinna með persónuupplýsingar.
Þeir aðilar eru skyldugir til þess að setja sér verklagsreglur um vinnslu og meðferð
persónuupplýsinga að fengnu samþykki ábyrgðaraðila. Í fjórðu grein reglugerðarinnar
segir að ábyrgðaraðili sé „einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, sérstofnun eða
annar aðili sem ákvarðar, einn eða í samvinnu við aðra, tilgang og aðferðir við vinnslu
persónuupplýsinga; ef tilgangur og aðferðir við slíka vinnslu eru ákveðin í lögum
Sambandsins eða lögum aðildarríkis er heimilt að tilgreina ábyrgðaraðila eða sérstakar
viðmiðanir fyrir tilnefningu hans í lögum Sambandsins eða lögum aðildarríkis“ (Council of
the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016). Skilgreining á vinnsluaðila er
„einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, sérstofnun eða annar aðili sem vinnur
persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila“ (Council of the European Union, 2016;
Persónuvernd, 2016).
Vinnsluaðilinn er þó ábyrgur til jafns við ábyrgðaraðila. Í nýju reglunum eru starfs- eða
faggreinar hvattar til þess að setja sér siða- og hátternisreglur innan hverrar starfsstéttar.
Með þeim geta öll fyrirtæki fylgt viðmiðum á sínu sviði. Séu slíkar reglur settar á fækkar
vafaatriðum og öll vinnsla með persónuupplýsingar verður skýrari. Persónuvernd þarf að
staðfesta reglurnar (Persónuvernd, 2017).
2.5.4 Reglur og stefnur
Allir þeir sem vinna með persónuupplýsingar, þar með talin fyrirtæki og stofnanir, þurfa
að kynna sér nýju reglugerðina og skoða vel hvaða atriði þarf að endurbæta með tilkomu
nýju löggjafarinnar. Setja þarf á verklagsreglur til þess að framfylgja reglugerðinni sem
allir starfsmenn munu vinna eftir þegar hún tekur gildi. Stjórnendum ber að tryggja að
þetta

gangi

eftir.

Fyrirtæki

þurfa
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persónuverndarstefnu um hvernig unnið skal með persónuupplýsingar. Auknar kröfur eru
settar fram í nýju reglugerðinni sem varða fræðslu, þá sérstaklega til framsetningar og
innihalds hennar, en eru í núgildandi reglugerð, auk þess sem allar upplýsingar og fræðsla
sem ætluð er börnum þarf að miðast við skilning þeirra og þroska (Council of the
European Union, 2016; Persónuvernd, 2016; 2017).
Mikilvægt er að vanda alla umgengni um trúnaðarupplýsingar og er trúnaður og
ábyrgðarskylda þeirra sem með hana vinna gríðarleg. Fylgja þarf eftir reglulegu eftirliti
með starfsháttum þeirra. Persónuvernd gerir kröfu um fræðslu starfsfólks með sérstakri
áherslu á ábyrgðarskyldu þeirra út frá upplýsingaöryggi og trúnaði (European
Commission, 2018).
2.5.5 Vinnsla persónuupplýsinga
Vinnsla er skilgreind sem „aðgerð eða röð aðgerða þar sem persónuupplýsingar eru
unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki, s.s. söfnun, skráning, flokkun,
kerfisbinding, varðveisla, aðlögun eða breyting, heimt, skoðun, notkun, miðlun með
framsendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að gera upplýsingarnar tiltækar, samtenging
eða samkeyrsla, aðgangstakmörkun, eyðing eða eyðilegging“ (Council of the European
Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
Í fimmtu grein reglugerðarinnar segir til um meginreglur sem varða vinnslu
persónuupplýsinga. Vinnsla persónuupplýsinga þarf að vera lögmæt, sanngjörn og
gagnsæ. Persónuupplýsingar má ekki vinna þannig að þær samræmist ekki upphaflegum
tilgangi vinnslunnar. Lágmarka þarf gögn þannig að þau takmarkist við tilgang
vinnslunnar. Vinnslan þarf að vera áreiðanleg og upplýsingar uppfærðar ef þörf er á. Það
þarf að eyða eða leiðrétta upplýsingar sem eru óáreiðanlegar og samræmast ekki tilgangi
vinnslunnar. Persónuupplýsingar þurfa að vera „varðveittar á því formi að ekki sé unnt að
persónugreina skráða einstaklinga lengur en þörf er á miðað við tilganginn með vinnslu
upplýsinganna“ (Council of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016). Þó er heimilt
að geyma persónuupplýsingar lengur ef skjalavist þeirra er í þágu almannahagsmuna,
vegna rannsókna eða í tölfræðilegum tilgangi.
Vinnsla persónuupplýsinga þarf að vera lögmæt, hafa tilgang, gæta þarf meðalhófs,
vinnslan þarf að vera áreiðanleg og gæta þarf varðveislu vinnslunnar. Breytingar varðandi
lögmæti vinnslu eru að nú eru nýjar reglur varðandi öryggi og ábyrgð. Sjá má þætti sem
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þarf að uppfylla við vinnslu persónuupplýsinga á mynd 3. Gráir dálkar tákna þær
breytingar varðandi meginreglur vinnslu persónuupplýsinga.

Mynd 3 Meginreglur um vinnslu

(Áslaug Björgvinsdóttir, 2018).
Þegar unnið er með viðkvæmar persónuupplýsingar þarf einnig að uppfylla lögmæti
vinnslu persónuupplýsinga en auk þess þarf að uppfylla lögmæti viðkvæmra
persónuupplýsinga. Breytingar varðandi lögmæti vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga
eru: afdráttarlaust samþykki, skjalavistun og fyrirbyggja sjúkdóma. Þetta má sjá á mynd
4.
Gráir dálkar tákna þær breytingar sem verða með nýrri reglugerð varðandi lögmæti
vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.

Mynd 4 Lögmæti vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga

(Áslaug Björgvinsdóttir, 2018).
2.5.6 Samþykki
Í 7. gr laga er kveðið á um að samþykki sé skilyrði fyrir vinnslu persónuupplýsinga.
Samþykki er skilgreint sem „óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing hins
skráða um að hann samþykki, með yfirlýsingu eða ótvíræðri staðfestingu, vinnslu
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persónuupplýsinga um hann sjálfan“ (Council of the European Union, 2016;
Persónuvernd, 2016).
Ábyrgðaraðili þarf að sýna fram á að einstaklingur hafi samþykkt vinnsluna. Gefi
einstaklingur samþykki sitt varðandi fleiri en eitt málefni þarf það að vera sett fram á
skýran og auðgreinanlegan máta. Orða þarf samþykkið með skýrum hætti. Það þarf að
vera hægt að sýna fram á að að viðkomandi hafi samþykkt vinnslu með sannanlegum
hætti. Þegar meta þarf hvort samþykki sé í raun gefið, þarf að taka tillit til þess að
samþykkið sé nauðsynlegt vegna framkvæmdar samnings. Einstaklingur hefur alltaf rétt á
að draga samþykki sitt til baka. Tilkynna þarf einstaklingi þetta áður en hann gefur
samþykki sitt. Það þarf að vera jafnauðvelt að draga samþykki sitt til baka og það var að
veita samþykkið (Council of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
2.5.7 Kortlagning og vinnsluskrá
Halda þarf utan um alla vinnslustarfsemi til þess að geta sýnt fram á með óhyggjandi hætti
að unnið hafi verið eftir lögum. Í 30. gr. segir að ábyrgðaraðila sé skylt að halda skrá yfir
vinnslustarfsemi sína og að vinnsluaðili halda skrá yfir þá vinnslustarfsemi sem hann
framkvæmir fyrir ábyrgðaraðila. Vinnsluskrá þarf að vera á skriflegu og rafrænu formi.
Þessar skyldur eiga þó ekki við um skipulagsheildir þar sem starfa 250 manns eða færri,
að því undanskyldu að vinnslan geti líklega leitt af sér áhættu varðandi réttindi og frelsi
viðkomandi einstaklinga (Council of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
Skoða þarf hvaða gögn er unnið með og í hvaða tilgangi það er, hvernig gögn eru
varðveitt og hversu lengi þau eru varðveitt. Gæta þarf þess að vinnsla upplýsinga sé
réttlætanleg og hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar þegar við á. Huga þarf
sérstaklega að hvernig öryggi upplýsinga er gætt og hver hafi aðgang að upplýsingum
(Dickie og Yule, 2017).
2.5.8 Öryggi persónuupplýsinga
Meta þarf áhættu af vinnslu persónuupplýsinga hjá fyrirtæki og gera grein fyrir
mögulegum afleiðingum þess sé friðhelgi einstaklinga ekki gætt. Skapi tilteknar
vinnsluaðferðir hættu á því að friðhelgi einstaklinga sé rofin, er það skylda ábyrgðaraðila
að skýra frá hættunni og hvaða afleiðingar hún gæti haft. Verði ljóst að áhættan sé mikil
og ábyrgðaraðili nái ekki að draga úr henni þarf hann að leita til Persónuverndar
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(Persónuvernd, 2017). Setja þarf fram stefnu um persónuvernd og verndun
persónuupplýsinga.
Í 32. gr varðandi öryggi við vinnslu persónuupplýsinga segir:
Með hliðsjón af nýjustu tækni, kostnaði við framkvæmd og eðli, umfangi, samhengi
og tilgangi vinnslunnar og áhættu, mislíklegri og misalvarlegri, fyrir réttindi og frelsi
einstaklinga skulu ábyrgðaraðili og vinnsluaðili gera viðeigandi tæknilegar og
skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðunandi öryggi miðað við áhættuna (Council
of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).

Fyrirtæki þurfa að framkvæma áhættumat og innleiða hæfilegar öryggisráðstafanir.
Meta þarf þá áhættu sem fylgir vinnslu persónuupplýsinga og gera ráðstafanir til þess að
draga úr þeirri áhættu, þannig að unnt sé að tryggja viðeigandi öryggisstig. Mikilvægt er
að gæta meðalhófs í aðgangsstýringum, það er að segja að einungis þeir sem nauðsynlega
þurfa aðgang og vinna með gögnin hafi aðgang að þeim.
Í 33. gr. reglugerðarinnar segir að koma þurfi upp verklagi varðandi tilkynningu
öryggisbrota. Verði öryggisbrot við meðferð persónuupplýsinga þarf að tilkynna brotið
eigi síðar en 72 klst. eftir að brotsins varð vart (Council of the European Union, 2016;
Persónuvernd, 2016).
Skyldur ábyrgðaraðila eru nú mun ríkari en áður, sérstaklega varðandi það að tryggja
öryggi varðandi vinnslu persónuupplýsinga. Með ábyrgðarskyldunni þarf ábyrgðaraðili
ekki einungis að gæta þess að farið sé eftir lögum og reglum heldur þarf hann einnig að
sýna fram á það.
Í nýju reglugerðinni verða strangari reglur um hvernig bregðast skuli við
öryggisbrestum. Öll fyrirtæki og stofnanir þurfa að uppfylla þær kröfur. Ábyrgðaraðila er
skylt að tilkynna slíkt. Krafa er gerð um auknar tilkynningaskyldu og þurfa tilkynningar um
öryggistbresti að auki að berast fyrr en áður var í eldri reglugerð. Persónuverndarstofnanir
í Evrópu geta nú lagt háar sektir á þá sem gerast brotlegir gegn ákvæðum nýju
reglugerðarinnar. Sektarfjárhæðin mun verða ákvörðuð í samræmi við alvarleika brots og
eðli þess og getur numið allt að 4 % af árlegri heildarveltu fyrirtækis á heimsmarkaði eða
allt að 20 milljónum evra. Sjá má á þessu að kostnaður vegna sekta getur orðið verulegur
og mun meiri en sú upphæð sem það kostar að fjárfesta í nauðsynlegum breytingum
innan fyrirtækisins (European Commission, 2018).
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2.5.9 Tækni og hugbúnaður
Í nýju reglugerðinni er þess krafist að sérstök áhersla sé lögð á persónuvernd og friðhelgi
einstaklinga þegar kemur að nýjum hugbúnaði og upplýsingakerfum. Hámarksáhersla
verði þá lögð á að þess sé gætt og þetta sé innbyggt í viðkomandi lausn. Skipa þarf
sérstakan persónuverndarfulltrúa ef um yfirvald eða stofnun er að ræða, ef fyrirtæki eru
með umfangsmikið kerfisbundið eftirlit með skráðum einstaklingum eða ef unnið er með
vinnslu viðkvæmra upplýsinga. Persónuverndarfulltrúi mun verða tengiliður milli
stjórnenda, einstaklinga og Persónuverndar, auk þess sem hann þarf að vera sérfræðingur
í persónuvernd (Persónuvernd, 2016).
Í reglugerðinni er skráningarkerfi skilgreint sem „sérhvert skipulegt safn
persónuupplýsinga sem er aðgengilegt samkvæmt tilteknum viðmiðunum, hvort heldur
það er miðlægt, dreift eða skipt upp eftir notkun eða staðsetningu“ (Council of the
European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
Lögð er sú skylda á ábyrgðaraðila að tryggja bæði innbyggða og sjálfgefna
persónuvernd með tæknilegum ráðstöfunum sem meðal annars miða að því að sjálfgefið
sé að einungis þær upplýsingar séu unnar sem nauðsynlegar eru vegna tilgangs
vinnslunnar (Council of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
2.5.10 Rétturinn til að gleymast
Í 17. gr. er farið yfir rétt einstaklingsins til að gleymast. Einstaklingur á rétt á að
ábyrgðaraðili eyði persónuupplýsingum hans án tafar ef hann óskar eftir því. Eins þarf að
eyða gögnum ef ekki er lengur tilgangur með vinnslunni. Rétturinn til að gleymast tryggir
rétt hins skráða á því að upplýsingum um hann verði eytt þegar ekki er lengur nauðsynlegt
að varðveita þær út frá upprunalegum tilgangi söfnunar þeirra. Þó eru undantekningar á
þessum rétti meðal annars út frá grundvelli almannahagsmuna (Council of the European
Union, 2016; Persónuvernd, 2016). Ein undanþágan er ef um opinber skjalasöfn er að
ræða. Þá þarf að hafna beiðni um eyðingu gagna vegna þess að opinberar stofnanir eru
skilaskyldar til Þjóðskjalasafns (Dómsmálaráðherra, 2018).
2.5.11 Persónuvernd út frá mannauðsstjórnun
Í Evrópureglugerðinni er kveðið á um sértækar reglur varðandi vinnslu persónuupplýsinga
starfsmanna, sér í lagi varðandi skilyrði fyrir vinnslu persónuupplýsinga og samþykki
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starfsmanna varðandi vinnslu sem tengist starfi, ráðningum og framkvæmd
ráðningarsamnings. Þá er meðal annars átt við:
... uppfyllingu skuldbindinga sem mælt er fyrir um í lögum eða kjarasamningum,
stjórnun, undirbúning og skipulagningu vinnunnar, jafnrétti og fjölbreytileika á
vinnustað, heilbrigði og öryggi á vinnustað, nýtingu og notkun réttinda og fríðinda
sem tengjast starfinu, gagnvart einstaklingi eða heildinni, og í þeim tilgangi að ljúka
ráðningarsambandi (Council of the European Union, 2016; Persónuvernd, 2016).

Í grein Dickie og Yule (2017) er fjallað um hvernig mannauðsstjórar geta hafið
innleiðingu út frá nýrri persónuverndarreglugerð. Þau nefna að í mörgum fyrirtækjum hafi
í raun enginn verið að axla ábyrgð á persónuverndarstefnum innan fyrirtækis en með
tilkomu Evrópulöggjafarinnar sé ekki lengur hægt að láta þetta fram hjá sér fara (Dickie
og Yule, 2017).
Finna má persónuupplýsingar víða innan fyrirtækja og segja má að þær séu samofnar
öllum þáttum þess. Mannauðsstjórar þurfa að kortleggja alla vinnslu persónuupplýsinga
og líta til allra þeirra þátta sem gætu falist í vinnslu persónulegra upplýsinga og gagna sem
varða starfsmenn fyrirtækis. Skoða þarf hvaða gögn er verið að vinna með, hvaðan
upplýsingarnar koma, á hvaða grundvelli þeim er safnað og hverjir hafa aðgang að þeim,
með tilliti til gagnaöryggis (Dickie og Yule, 2017).
Gera þarf ítarlega greiningu á því hvort nauðsynlegt sé að eiga upplýsingarnar og í
hvað langan tíma, meðal annars með tilliti til takmörkunar út frá tilgangi. Nauðsynlegt er
að gæta meðalhófs, það er að segja að geyma aðeins gögn ef þau haf enn málefnalegan
tilgang. Sem dæmi um það þarf að eyða starfsumsóknum sex mánuðum eftir að umsókn
barst fyrirtækinu, þar sem ekki er málefnalegur tilgangur með því að geyma umsóknir
lengur en það. Þó er hægt að geyma þær, óski umsækjandi eftir því. Þá er varðveislan með
ákveðnum tilgangi og með samþykki umsækjanda (Dickie og Yule, 2017).
Af þessu má sjá að það þarf ekki einungis að kortleggja vinnslu persónuupplýsinga
varðandi starfsmenn fyrirtækis, heldur þarf einnig að skoða gögn varðandi umsækjendur,
fyrirverandi starfsmenn, ráðgjafa, verktaka eða annarra aðila sem viðkoma mannauði
fyrirtækis (Dickie og Yule, 2017).
Ekki er þó hægt að ætlast til þess að mannauðsstjórar vinni einir að þessu. Þeir þurfa
að vinna að innleiðingu Evrópulöggjafarinnar í samstarfi við sérfræðinga í
upplýsingatækni og lögfræðinga. Að auki þurfa þeir að hafa fullan stuðning stjórnenda,
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þar sem það þarf að gera ráð fyrir miklum tíma og fjármagni við innleiðingu
Evrópulöggjafarinnar, sér í lagi varðandi uppfærslur og hönnun nýrra kerfa.
Mannauðsstjórar þurfa þó að vera virkir í öllu innleiðingarferlinu og þurfa að taka þátt í
að móta stefnur og reglur varðandi meðferð persónuupplýsinga (Dickie og Yule, 2017).
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3

Aðferðafræði

Í kaflanum verður sagt frá markmiði rannsóknar og rannsóknarspurningar settar fram.
Fjallað verður um tildrög og framkvæmd rannsóknar í heild sinni og aðferðafræðin kynnt.
Sett verða fram rök fyrir vali á aðferð við gagnaöflun, fjallað um undirbúning rannsóknar,
val á viðmælendum, siðfræðilegum þáttum rannsóknar auk þess sem farið verður yfir
hvernig skráningu og úrvinnslu gagna var háttað. Að lokum verður gildi rannsóknar rætt.

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið rannsóknar var að afla gagna um meðhöndlun upplýsinga og skjala sem tengjast
mannauði innan einkafyrirtækja á Íslandi. Ekki var skoðað hvernig staða mála væri hjá
opinberum stofnunum. Skoðað var hvernig persónuupplýsingar innan einkafyrirtækja
voru meðhöndlaðar í þeim tilgangi að varpa ljósi á mikilvægi þess að vera með örugga
aðgangsstýringu og viðeigandi varðveislu skjala. Það var meðal annars skoðað með
hliðsjón af lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og nýrri
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins. Auk þess var reynt að fá innsýn í reynslu
og viðhorf mannauðsstjóra, hvað þeim finnst ganga vel og hvað þeir teldu að mætti betur
fara.
Viðfangsefnið var valið út frá þekkingu rannsakanda á skjalastjórn og
mannauðsstjórnun. Tengsl við efnið voru út frá áhuga en ekki voru tengsl við ákveðin
fyrirtæki eða starfsmenn. Þar sem um viðkvæm gögn var að ræða var hugsanlegt
vandamál við rannsóknina að fá leyfi fyrir viðtölum hjá yfirmönnum út frá öryggi
persónuupplýsinga. Að auki var möguleiki á að mannauðsstjórar hefðu ekki áhuga á að
taka þátt í rannsókninni eða gætu ekki gefið sér tíma fyrir viðtalið.
Rannsóknarspurningarnar þróuðust meðfram gagnaöflun og greiningu gagna og eru
eftirfarandi:
Hvernig eru skjöl og upplýsingar sem varða mannauð meðhöndluð innan fyrirtækis?
Hvert er hlutverk rafrænna kerfa við meðferð skjala sem varða mannauð?
Hverju þurfa mannauðsstjórar og skjalastjórar að huga að við meðferð skjala og
upplýsinga varðandi starfsmenn fyrirtækis út frá nýjum lögum um persónuvernd og nýrri
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins?
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Rannsóknarspurningum er ætlað að endurspegla rannsóknarefnið og eru í raun rauði
þráðurinn í gegnum rannsóknina. Með rannsóknarspurningum þarf að vera hægt að
skoða ítarlega það fyrirbæri sem rannsakað er til þess að hægt sé að smíða kenningu út
frá gögnum og því sem rannsókninni er ætlað að svara (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013;
Braun og Clark, 2013).
Rannsóknarspurningarnar voru opnar í upphafi en þrengdust og urðu hnitmiðaðri
þegar líða tók á rannsóknina. Rannsóknarspurningarnar hér að ofan eru því í sinni
endanlegu mynd eftir að hafa tekið breytingum og þróast á meðan á rannsókn stóð.

3.2 Aðferðafræði rannsóknar og rannsóknaraðferðir
Aðferðafræði rannsókna er oftast flokkuð í megindlega aðferðafræði (quantitative
methodology), eigindlega aðferðafræði (qualitative methodology) eða svokallaða
blandaða aðferðafræði (mixed methodology) sem rúmar báðar þessar nálganir (Braun og
Clarke, 2013). Rannsókn þessi byggist á eigindlegri aðferðafræði. Með því að nota
eigindlega aðferðafræði getur rannsakandinn öðlast innsýn í reynsluheim þátttakenda.
Aðferðafræðin gerir rannsakandanum kleift að reyna að setja merkingu og skilning í orð
viðmælanda og setja það í samhengi við efni rannsóknarinnar (Hennink, Hutter og Baily,
2011; Braun og Clarke, 2013). Rannsakandi þarf að leggja mikla vinnu í greiningu gagna
og liggja yfir rannsóknargögnum til þess að reyna að kafa vel í efnið (Sigríður
Halldórsdóttir, 2013).
Í eigindlegri aðferðafræði þarf rannsakandi að leggja til hliðar sínar skoðanir og
viðhorf varðandi viðfangsefnið að því marki sem hægt er. Þó er ljóst að rannsakandi er
aldrei alveg hlutlaus þar sem hann kemur að rannsókninni með ákveðna þekkingu,
skoðanir og viðhorf (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandinn er í raun mælitækið og þarf
að hafa í huga að hann hafi fyrirframgefnar hugmyndir um það sem á að rannsaka og
sömuleiðis viðhorf til þess (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Innan eigindlegrar aðferðafræði er hægt að nýta ólíkar aðferðir (methods) til að
mynda viðtöl (interviews), rýnihópa (focus groups) og þátttökuathuganir (participant
observations) (Braun og Clark, 2013; Taylor og Bogdan, 1998).
Í þessari rannsókn var stuðst við svokallaða þríprófun (triangulation). Með henni eru,
í sömu rannsókn, nýttar margar aðferðir til þess að reyna að varpa ljósi á viðfangsefni
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rannsóknarinnar út frá ólíkum sjónarhornum. Með þríprófun eru þessar ólíku aðferðir
fléttaðar saman þannig að unnt sé að dýpka rannsóknargögn og auka skilning
rannsakanda á efninu og öðlast þannig betri innsýn í viðfangsefnið með því að lýsa
aðstæðum, atburðum og upplifun þátttakenda á eins námkvæman hátt og unnt er (Jick,
2008; Creswell, 2007). Þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun voru;
hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, þátttökuathuganir og skoðun og greining fyrirliggjandi
gagna.
Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að vera meðvitaður um að niðurstöður hafa
ekki alhæfingargildi, þeim er fremur ætlað að auka skilning á því sem rannsakað er en að
spá fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessu tilviki var ætlunin að auka
skilning á því hvernig upplýsingar og skjöl sem varða mannauð eru meðhöndluð innan
fyrirtækis. Niðurstöðurnar gefa því vísbendingar um ákveðna þætti sem varða það.
Áhersla er lögð á réttmæti (validity), að rannsóknin mæli í raun það sem stefnt er á að
hún mæli og að samræmi sé á milli gagna og orða viðmælanda. Með því er hægt að draga
fram reynslu og upplifun viðmælenda (Braun og Clark, 2013; Taylor og Bogdan, 1998).
Rannsóknin styðst við vinnubrögð grundaðrar kenningar en með henni er reynt að
koma auga á ákveðna þætti og skoða hvernig tengsl þeirra eru við aðra þætti. Með því er
samspil á milli greiningar og gagnasöfnunar í gegnum allt rannsóknarferlið og færast
gögnin frá lýsingu að kenningu. Einkenni grundaðrar kenningar er sú að kenningar þróast
samhliða gagnasöfnun og því að gögn séu greind á kerfisbundinn hátt. Gögnin eru því í
sífelldri endurskoðun í gegnum allt rannsóknarferlið (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013;
Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Braun og Clarke, 2013).

3.3 Undirbúningur
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2015 með þátttöku í námskeiðinu
Eigindlegar rannsóknaraðferðir í Háskóla Íslands. Viðfangsefni rannsóknar var þó ákveðið
í samvinnu við dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur.
Við framkvæmd rannsóknar voru í upphafi sendar beiðnir til æðstu yfirmanna
fjögurra fyrirtækja og óskað eftir leyfi fyrir viðtali við mannauðsstjóra vegna
rannsóknarinnar. Einungis fékkst svar frá einum yfirmanni þar sem beiðninni var hafnað.
Ekki fengust svör frá öðrum yfirmönnum og var þá fyrirspurnin send á mannauðsstjóra
fyrirtækja og beiðnin til yfirmanns höfð í viðhengi (sjá viðauka 1). Þannig fengust svör og
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var því ljóst að það reyndist betri leið til þess að nálgast viðmælendur. Var því stuðst við
þá aðferð út rannsóknarferlið.
Tekið var hlé á rannsókn vegna óviðráðanlegra aðstæðna en henni haldið áfram um
leið og tækifæri gafst til. Fyrri hluti rannsóknarinnar fór því fram haustið 2015 en síðari
hluti fór fram haustið 2017 og fram til vors 2018.
Þegar rannsókn var haldið áfram var mun erfiðara að fá svör við fyrirspurnum sem
gerði leit að viðmælendum seinlega. Oftast fékkst ekkert svar þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir, í einhverjum tilvikum fékkst þó svar þar sem fyrirspurninni var neitað. Að lokum
tókst þó að fá viðtal við þrjá mannauðsstjóra fyrirtækja.
Eftir greiningu fyrstu þriggja viðtala var áberandi áhersla á rafrænt utanumhald. Því
var ákveðið að skoða betur og afla gagna um rafræn mannauðskerfi. Í þeim tilgangi voru
tekin tvö viðtöl við starfsmenn fyrirtækja sem selja og innleiða mannauðskerfi til þess að
átta sig betur á þeim möguleikum sem kerfin bjóða upp á. Að þeim loknum var gagnaöflun
haldið áfram með endurskoðuðum viðtalsramma og tekin voru þrjú viðtöl til viðbótar við
mannauðsstjóra fyrirtækja.
Rannsökuð voru fyrirliggjandi gögn varðandi virkni mannauðskerfa auk laga og
reglugerða sem gætu varpað ljósi á geymslutíma skjala varðandi mannauð fyrirtækja. Að
auki voru framkvæmdar þátttökuathuganir þar sem rannsakandi sat fyrirlestra og
námskeið varðandi ný lög um persónuvernd.
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og fékk hún númerið S8652.

3.4 Þátttakendur
Við val á þátttakendum var notað tilgangsúrtak (purposive sampling, einnig kallað
markmiðsúrtak), þar sem þátttakendur eru valdir eftir því hversu vel þeir henta markmiði
rannsóknar. Í ljósi rannsóknarspurninga og markmiðs rannsóknar var leitað að
þátttakendum sem höfðu þekkingu á efni rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013). Tilgangsúrtak er sveigjanleg aðferð og gat rannsakandi því valið
þátttakendur eftir því sem gagnaöflun vannst áfram (Hennink o.fl., 2011). Viðmælendur
voru því valdir á kerfisbundinn hátt út frá rekstrarfyrirkomulagi fyrirtækis og eiga það
sameiginlegt að starfa sem mannauðsstjórar hjá einkafyrirtækjum á Íslandi, þar sem
starfa að minnsta kosti 400 starfsmenn. Þessi viðmið voru sett til þess að þrengja efnið.
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Upphaflega var viðmiðið að fyrirtæki þyrftu að hafa 600 starfsmenn eða fleiri en vegna
þess hvað Ísland er lítið land og ekki mörg einkafyrirtæki hér á landi sem eru með þann
fjölda starfsmanna, var ákveðið að lækka kröfur um starfsmannafjölda til þess að ná að
fela betur þátttakendur þannig að unnt væri að gæta trúnaðar við þá. Að auki var ákveðið
að rannsaka einungis stöðu mála hjá einkafyrirtækjum en ekki opinberum stofnunum til
þess að þrengja rannsóknina enn frekar.
Til þess að finna viðmælendur voru skrifaðar niður hugmyndir að stórum fyrirtækjum
á Íslandi og farið á heimasíður fyrirtækjanna til þess að athuga hvort þar kæmi fram
hversu margir starfsmenn störfuðu hjá fyrirtækinu. Ekki mörg fyrirtæki taka það fram á
heimasíðunni þannig að upplýsingum var flett upp á heimasíðu Keldunnar auk þess sem
fyrirtækjaskrár voru skoðaðar í tímaritinu Frjáls verslun.
Hafa þarf í huga að velja þátttakendur úr mismunandi fyrirtækjum og með ólíka
reynslu til þess að forðast úrtaksskekkju. Með úrtaksskekkju er átt við þegar skekkja
kemur á niðurstöður vegna þess að það vantar ákveðna breidd í úrtakið til þess að fá sem
besta heildarsýn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir,
2013).
Viðmælendur rannsóknar voru fjórir karlar og tvær konur og höfðu þau ólíka menntun
og reynslu auk þess sem þau vinna hjá fyrirtækjum í mismunandi geira. Ekki verða talin
upp úr hvaða geira fyrirtækin voru til þess að vernda trúnað við viðmælendur.
Að auki voru tekin tvö viðtöl við starfsmenn fyrirtækja sem selja og innleiða
mannauðskerfi á Íslandi. Að þeim viðtölum loknum fékk rannsakandi að skoða kerfið sem
um var rætt og rýna í hvernig virkni væri til staðar, notendavænleika þeirra og annað sem
við kom rannsókninni. Tekin voru viðtöl við Ingu Sigrúnu Þórarinsdóttur, ráðgjafa hjá
Advania og Höllu Árnadóttur, ráðgjafa hjá Applicon (Applicon heitir núna Origo).
Í töflu 1 má sjá lista yfir fyrirtæki og viðmælendur rannsóknarinnar auk dagsetningar
viðtala. Til að viðhalda trúnaði voru viðmælendum gefin gervinöfn og fyrirtæki auðkennd
með bókstöfum.
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Tafla 1 Listi yfir fyrirtæki og viðmælendur

Fyrirtæki

Viðmælandi

Dagsetning viðtals

Fyrirtæki A

Ari

29. september 2015

Fyrirtæki B

Björn

13. október 2015

Fyrirtæki D

Dagný

29. október 2015

Fyrirtæki E

Einar

21. febrúar 2018

Fyrirtæki F

Finnur

13. mars 2018

Fyrirtæki G

Guðrún

18. apríl 2018

Í töflu 2 má sjá lista yfir viðmælendur og mannauðskerfi sem þeir seldu og innleiddu.
Að auki má sjá dagsetningu þeirra viðtala. Í þessum viðtölum var hvorki kerfi, fyrirtæki né
viðmælendur faldir eða gefin dulnefni.
Tafla 2 Listi yfir mannauðskerfi og viðmælendur

Kerfi

Viðmælandi

Dagsetning viðtals

H3

Inga

27. nóvember 2017

Kjarni

Halla

29. nóvember 2017

Í töflu 3 má sjá þátttökuathuganir sem framkvæmdar voru, staðsetningar þeirra og
dagsetningu athugunar. Ekki var falið hvaða fundi var farið á.
Tafla 3 Listi yfir þátttökuathuganir

Fræðslufundur/námskeið
GDPR? Engar áhyggur, það er

Á vegum

Dagsetning

Advania

17. nóvember 2017

ekkert að óttast!
Nýju persónuverndarlögin og IRMA og Þjóðskjalasafns

22. febrúar 2018

rétturinn til að gleymast
Upplýsingastjórn í ljósi nýrra IRMA og Þjóðskjalasafns
persónuverndarlaga
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4. apríl 2018

3.5 Siðferðislegir þættir
Hugað var að siðferðislegum þáttum hvað varðar framkvæmd rannsókna. Siðferði
rannsókna felur í sér að rannsakandi reyni að láta gott af sér leiða, gæti sanngirni í gegnum
vinnuferli rannsóknarinnar. Einnig þarf rannsakandi að gæta þess að þátttakendur skaðist
ekki vegna þátttöku sinnar í rannsókninni, að borin sé virðing fyrir þátttakendum og leitað
sé upplýsts samþykkis við framkvæmd rannsóknar (Lichtman, 2014; Hennink o.fl., 2011).
Vegna þess hvað Ísland er lítið land og í raun eru þar fá einkafyrirtæki með 350 starfsmenn
eða fleiri var enn mikilvægara að reyna eftir fremsta megni að fela þátttakendur og tryggja
hag og trúverðugleika þeirra (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Þátttakendur rannsóknar voru upplýstir um markmið og tilgang rannsóknar, auk þess
að þeir mættu neita eða hætta þátttöku hvenær sem væri í ferlinu. Gætt var fyllsta
trúnaðar við þátttakendur og öryggi gagna tryggt þannig að óviðkomandi aðilar hefðu ekki
aðgang að þeim (Hennink o.fl., 2011).
Öll gögn rannsóknar voru meðhöndluð sem trúnaðarupplýsingar. Viðmælendur voru
upplýstir um að gætt yrði fyllsta trúnaðar, bæði við framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu
gagna. Rannsakandi og viðmælandi skrifuðu báðir undir trúnaðaryfirlýsingu og samþykki
vegna þátttöku (sjá viðauka 2). Viðmælendur voru faldir eftir bestu getu þannig að bæði
viðmælendur og fyrirtæki fengu gervinöfn til þess að koma í veg fyrir að hægt væri að
rekja svör til einstakra viðmælenda. Eftir afritun og greiningu gagna var viðtölum eytt til
þess að tryggja trúnað við viðmælendur (Hennink o.fl., 2011).
Viðtölin fóru öll nema eitt fram á vinnustað viðkomandi mannauðsstjóra, eða ráðgjafa
mannauðskerfa. Eitt viðtal fór fram á hlutlausu svæði sem valið var af viðmælanda.
Viðtölin voru frá því að vera um það bil 30 mínútur upp í að vera um það bil 50 mínútur.
Öll viðtölin voru hljóðrituð, með samþykki viðmælenda, og afrituð orð fyrir orð.

3.6 Gagnasöfnun
Eins og fyrr er getið voru aðferðirnar sem beitt var við gagnasöfnun viðtöl við sex
mannauðsstjóra fyrirtækja auk viðtala við tvo starfsmenn hjá fyrirtækjum sem selja og
innleiða mannauðskerfi, auk þess sem skoðuð voru fyrirliggjandi gögn varðandi kerfin og
ýmis lög og reglugerðir varðandi varðveislu gagna. Framkvæmdar voru þrjár
þátttökuathuganir þar sem rannsakandi sat fyrirlestra og námskeið sem fjölluðu um nýja
Evrópureglugerð og ný lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
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3.6.1 Viðtöl
Gagnasöfnun fór fram með níu hálfstöðluðum og opnum viðtölum. Viðtöl geta veitt
innsýn í upplifun og viðhorf viðmælenda. Með þeim er ekki eingöngu skráð það sem fólk
segir heldur er einnig unnt að safna upplýsingum um það sem fólk er með í huga og
fylgjast með óyrtri tjáningu viðmælenda. Viðtöl geta því gefið ríkuleg lýsandi
rannsóknargögn. Það byggist þó mikið á þeim þætti að rannsakandinn nái góðu sambandi
við viðmælendur (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).
Hálfstöðluð viðtöl veita svigrúm fyrir samræður milli rannsakanda og viðmælanda.
Rannsakandi stýrir þó viðtalinu með því að styðjast við ákveðinn viðtalsramma (Hennink
o.fl., 2011).
Með notkun viðtalsramma er umræðuefnið fyrirfram skilgreint en getur þó tekið
breytingum á meðan á viðtalinu stendur sem gagnast vel þegar rannsaka á viðhorf og
upplifun fólks. Þar sem viðtöl byggja á samskiptum milli rannsakanda og þátttakanda
verða viðtölin mismundandi eftir þátttakendum og með því móti skapa báðir aðilar
rannsóknargögnin. Með því að nota þessa viðtalsaðferð er hægt að spyrja betur út í
einstök atriði og kafa þannig dýpra í merkingu orða viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013).
Reynt var að fá flæði í viðtalið og lagði rannsakandi áherslu á að læra vel viðtalsrammann
til þess að geta spurt spurninganna í samtalsformi.
Í viðtalsferlinu voru gerðar töluverðar breytingar á viðtalsrammanum. Spurningum
var bætt við, þær teknar út eða umorðaðar til þess að þær samræmdust markmiði
rannsóknar. Rannsóknin mótaðist þannig og þróaðist út frá gögnunum með stöðugri
íhugun í gegnum rannsóknarferlið. Það samræmist nálgun grundaðrar kenningar sem felst
í því að nota kerfisbundnar aðferðir og stöðugan samanburð á viðtalsgögnum til þess að
reyna að ná fram þemum (Charmaz, 2011; Hennink o.fl., 2011). Þar sem ólíkur
viðtalsrammi var notaður í hverju viðtali fyrir sig var tekin sú ákvörðun að hafa
viðtalsrammann ekki sem viðauka í ritgerðinni.
Til þess að byggja upp þekkingu og skilning á rannsóknarefninu þarf stöðug ígrundun
og sjálfsrýni að vera lykilatriði í söfnun og úrvinnslu rannsóknargagna (Kristín
Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).
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3.6.2 Þátttökuathuganir
Þátttökuathugun er önnur aðferð eigindlegrar gagnaöflunar. Hún byggir á því að
rannsakandi fer á vettvang, fylgist með því sem fram fer og skráir upplýsingar og
athugasemdir hjá sér. Þátttökuathugun felur í sér að safna gögnum sjónrænt og hlusta,
rýna í hegðun og fylgjast með aðgerðum og aðstæðum. Rannsakandi skrifar hjá sér
vettvangsnótur út frá upplifun og greinir síðan vettvangsnóturnar (Bryman og Bell, 2007).
Rannsakandi getur verið misvirkur í þátttöku sinni, fer það eftir rannsóknarefni, umhverfi
og sjónarhorni rannsakanda (Esterberg, 2002).
Með þátttökuathugun er unnt að upplifa aðstæður viðmælenda, rýna í hegðun þeirra
og orð með því að fylgjast með þeim og reyna þannig að lesa í aðstæður þeirra og
ákvarðanir í því umhverfi sem þeir eru í (Hennink o.fl., 2011; Esterberg, 2002).
Ýmsar aðferðir hafa verið nýttar við gagnasöfnun fyrir þátttökuathuganir, til að
mynda greinandi minnisblöð, viðtöl og viðhorfakannanir, greining á félagstengslum,
vettvangsathuganir og fyrirliggjandi gögn (stundum nefnd skrifleg gögn) (Kristín
Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).
Við þátttökuathugun fer rannsakandi á vettvang og skrifar niður jafnóðum það sem
fyrir augu og eyru ber. Úrvinnsla gagna byggir á aðleiðslu rannsakanda þar sem hann
reynir að draga saman mynstur og þemu út frá vettvangsnótum (Kristín Þórarinsdóttir og
Rúnar Sigþórsson, 2013). Í þessari rannsókn fór þátttökuathugun fram á þann hátt að
rannsakandi sat fyrirlestra og námskeið sem fjölluðu um nýja Evrópureglugerð og ný lög
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Rannsakandi fór á tvo fræðslufundi
dagana 17. nóvember 2017 og 22. febrúar 2018. Auk þess að sitja námskeið um efnið
þann 4. apríl 2018.
Með því að sitja slíka fyrirlestra og námskeið gat rannsakandi kafað dýpra í hvaða áhrif
nýja persónuverndarreglugerðin mun hafa á meðferð persónuupplýsinga sem
mannauðsstjórar hafa undir höndum.
3.6.3 Fyrirliggjandi gögn
Með fyrirliggjandi gögnum er átt við gögn sem eru nú þegar til staðar um rannsóknarefnið
og geta gefið rannsakanda verðmætar upplýsingar. Með þeim gögnum er hægt að fá
yfirsýn yfir ákveðin mál eða nálgast ákveðnar bakgrunnsupplýsingar á því efni sem
rannsakað er (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Með fyrirliggjandi
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gögnum er auðveldara að athuga smáatriði og sannreyna upplýsingar sem fengnar voru
með öðrum rannsóknaraðferðum. Með því að nýta fyrirliggjandi gögn ásamt viðtölum og
þátttökuathugunum er hægt að skoða rannsóknarefnið út frá mörgum sjónarhornum
þannig að unnt sé að gefa sem heildstæðasta mynd af viðfangsefni rannsóknar (Yin,
2009).
Þau fyrirliggjandi gögn sem voru skoðuð í þessari rannsókn voru upplýsingar um
mannauðskerfi sem skoðuð voru með viðmælendum sem vinna við að selja og innleiða
slík kerfi, bæði voru upplýsingar sem viðmælendur sendu rannsakanda skoðaðar og einnig
þær upplýsingar sem finna mátti á heimasíðum þar sem fjallað var um kerfin. Auk þess
voru fyrirliggjandi gögn varðandi lög og reglugerðir sem gætu sýnt fram á geymslutíma
gagna varðandi starfsmenn fyrirtækja skoðuð. Einnig voru skoðaðir kjarasamningar til
þess að reyna að finna þær upplýsingar.
Önnur fyrirliggjandi gögn voru að lesið var um öll önnur rafræn kerfi sem
viðmælendur nefndu í viðtölum til þess að reyna að átta sig betur á því rafræna umhverfi
sem starfsmaður vinnur í.

3.7 Gildi rannsóknar og takmarkanir
Mikilvægi rannsóknar er tvíþætt. Hún hefur fræðilegt gildi þar sem efnið hefur ekki verið
skoðað áður á Íslandi. Að auki hefur hún hagnýtt gildi þar sem niðurstöður gætu nýst
fyrirtækjum varðandi stýringu skjala sem varða mannauð fyrirtækis. Með rannsókninni er
hægt að fá innsýn í meðferð persónuupplýsinga starfsmanna hjá fyrirtækjum á Íslandi. Út
frá rannsókninni gæti því orðið ákveðin vitundarvakning varðandi mikilvægi þess hvernig
skjöl af þessu tagi eru meðhöndluð innan fyrirtækja. Þá er sér í lagi átt við skjöl sem varða
meðferð persónuupplýsinga, hvernig gögn eru vistuð, geymd og notuð, aðgangsstýringu
þeirra og öryggi. Það er sérstaklega mikilvægt nú í ljósi nýrrar Evrópulöggjafar og nýrra
laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Þar sem rannsókn sem þessi hefur ekki verið framkvæmd áður hér á landi hefur hún
mikið vægi til þess að fá ákveðið yfirlit yfir stöðu mála, þá ekki síst með tilliti til þess að nú
eru að koma enn strangari kröfur um meðferð persónuupplýsinga. Þó ber að taka
niðurstöðurnar með fyrirvara þar sem um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða. Ekki
er hægt að alhæfa um hvernig meðhöndlun gagna varðandi starfsmenn er innan
fyrirtækja almennt. Í stað þess veita niðurstöður rannsóknarinnar nákvæmar upplýsingar
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um stöðu einstakra fyrirtækja sem jafnframt geta gefið mikilvægar vísbendingar um stöðu
á meðferð skjala sem mannauðsstjórar nokkurra fyrirtækja hafa undir höndum.

3.8 Gagnagreining
Frumgreining gagna fór í raun fram jafnóðum. Hugleiðingar rannsakanda voru skrifaðar
bæði fyrir og eftir viðtöl og þátttökuathuganir auk þess að sem skráðar voru hugleiðingar
að afritun viðtala lokinni. Við afritun viðtals voru athugasemdir rannsakanda auk þess
skráðar jafnóðum. Regluleg skráning á upplifun og skilningi rannsakanda sem varða
rannsóknina hjálpa mikið við greiningu gagna. Með ítarlegum vettvangsnótum er hægt að
sjá ferlið í heild sinni og getur það hjálpað við að ná fram dýpri greiningu á gögnunum
(Braun og Clarke, 2013).
Við greiningu gagna voru viðtöl afrituð orðrétt sem gefur rannsakandanum betri
innsýn í sjónarhorn viðmælenda út frá þeirra orðum. Með því er hægt að lesa í óyrta
tjáningu eins og hik og annað auk þess að greina og túlka merkingu orðanna. Þannig getur
rannsakandinn fengið dýpri skilning á gögnunum (Charmaz, 2011; Hennink o.fl., 2011).
Að afritun lokinni voru gögnin kóðuð, fyrst með opinni kóðun, síðan markvissri kóðun.
Kóðun út frá grundaðri kenningu krefst þess að rannsakandi staldri við og greini gögnin
jafnóðum. Kóðunin er mikilvægur hlekkur milli gagnasöfnunar og niðurstaðna
rannsóknar. Með kóðun er hægt að skilgreina gögnin og merkingu þeirra. Opin kóðun felst
í því að lesa viðtalið orð fyrir orð og velja, aðskilja og flokka gögn jafnóðum til þess að geta
hafið frekari greiningu gagna. Við kóðunina voru notaðir pennar í mörgum litum til þess
að finna sameiginleg þemu. Með því að nota marga liti við kóðunina auðveldaði það vinnu
rannsakanda við greiningu gagna. Með því móti reyndist léttara að finna þann texta sem
innihélt þemað sem skoðað var hverju sinni. Skrifað var á spássíur viðtalanna og
upplýsingar og orð dregin fram úr gögnunum með þeim hætti. Viðtölin voru þá kóðuð
með markvissri kóðun sem felur í sér að greina gögnin út frá þeim þemum sem komu fram
við opnu kóðunina (Charmaz, 2011, Hennink o.fl., 2011).
Viðtöl sem tekin voru við starfsmenn sem vinna við sölu og ráðgjöf mannauðskerfa
og þátttökuathuganir voru kóðaðar og greindar með sama hætti og önnur viðtöl þrátt
fyrir að í þeim hafi verið sérstakar áherslur á ákveðna þætti rannsóknarinnar. Í
þátttökuathugnum var ný persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins í brennidepli til
þess að reyna að auka skilning á þeim breytingum sem verða með tilkomu þeirra. Í
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viðtölum vegna mannauðskerfa var aðaláhersla á möguleika og uppbyggingu þeirra kerfa
til þess að veita rannsakanda betri sýn og skilning á virkni þeirra. Ekki verður farið í
samanburð á ágæti mannauðskerfanna en fjallað verður um virknimöguleika þeirra og
ferli varðandi meðferð upplýsinga og skjala inna þeirra.
Þó að viðtölin við mannauðsstjóra og ráðgjafa mannauðskerfa hafi verið
aðalrannsóknargögn þessarar rannsóknar og mestur tími hafi farið í greiningu þeirra, var
skoðun og greining á fyrirliggjandi gögnum auk þátttökuathuganna mikilvægur hluti
rannsóknarinnar til þess að varpa ljósi á efnið út frá mismunandi aðferðum, auka skilning
rannsakanda á efninu og öðlast meiri dýpt í rannsóknargögnin (Jick, 2008).

3.9 Niðurstöður gagnagreiningar
Í næstu köflum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Við úrvinnslu
rannsóknargagna mátti sjá ákveðna sameiginlega fleti. Viðtölin voru flokkuð niður í fjögur
mismunandi þemu. Rannsóknarefnið var þess eðlis að mikið var fjallað um áþreifanlega
þætti í viðtölunum. Því mátti sjá þemaflokkana endurspeglast út frá viðtalsrammanum.
Þemun skiptust niður í: meðhöndlun skjala, rafræn kerfi, persónuvernd og
gagnaöryggi og mannauðsmál. Þemun skarast mikið innbyrðis, til að mynda er
meðhöndlun skjala nátengd þemanu um rafræn kerfi. Ferlið varðandi stýringu skjala og
vinnslu þeirra á sér stað í rafrænum kerfum að mestu leyti. Innskönnun, vistun, leit,
aðgangsstýring og allt utanumhald skjala er rafrænt ferli. Persónuvernd og gagnaöryggi
er samofið allri meðferð skjala og upplýsinga. Að auki eru mannauðsmál varðandi
ráðningarferli, meðmæli og ákvarðanatöku nátengd öllum skjölum og upplýsingum
varðandi starfsmenn.
Í næstu köflum verður gerð grein fyrir hverju þema fyrir sig auk þess sem fjallað
verður um niðurstöður úr þátttökuathugunum og fyrirliggjandi gögnum í einum kafla.
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4 Meðhöndlun skjala og upplýsinga
Þessi kafli fjallar um meðhöndlun skjala og upplýsinga innan fyrirtækja sem tóku þátt í
rannsókninni. Fjallað verður um utanumhald, vistun og varðveislu, eyðingu og mikilvægi
skjalastjórnar. Ferlið varðandi stýringu skjala og vinnslu þeirra átti sér stað í rafrænum
kerfum að mestu leyti hjá öllum fyrirtækjum. Innskönnun, vistun, leit, aðgangsstýring og
allt utanumhald skjala var rafrænt ferli. Öll skjöl sem tengjast starfsmanni voru skönnuð
inn og vistuð undir nafni. Undirrituð frumrit voru þó prentuð út og geymd í læstum
skjalaskáp en öll umgengni skjala átti sér stað í kerfunum.

4.1 Utanumhald
Ljóst var að haldið væri utan um gögn bæði í rafrænu formi og pappírsformi en að öll
umgegni gagna færi fram í rafrænum kerfum. Guðrún sagði að margt væri að breytast í
dag varðandi tækni, að fólk væri að hverfa meira frá því að vera með skjöl á Word eða
Excel og yfir í að setja upplýsingarnar inn á vef eða kerfi.
Friðrik sagði að það sem fælist í hans starfi varðandi meðferð skjala væri „í raun og
veru allt sem lýtur að starfsmanninum og gögnum sem tengjast honum“. Nefndi hann til
dæmis ráðningarsamninga, upplýsingar varðandi starfsmanninn og ýmis önnur skjöl sem
tengjast rekstri þeirra eins og skýrslur og fleira.
Björn sagði að það sem fælist í hans starfi varðandi meðferð skjala væri annarsvegar
að hafa yfirumsjón með meðferð skjala, það er að segja að sjá heildarmyndina, hvernig
gögn væri vistuð og sjá til þess að skjölin væru þá rétt. Hins vegar þá væri það notkun á
þessum skjölum svona í daglegum rekstri.
Dagný nefndi að hún sæi þó ekki um að skanna inn gögn, það væri ekki í hennar
verkahring, þar sem verkaskipting innan deildarinnar væri vel skilgreind og að einn
starfsmaður í hlutastarfi sæi um skráningu og skönnun gagna. Dagný talaði um að það
væri afar vel skilgreint hvað hver gerir innan mannauðsdeildarinnar. Til dæmis sæi
fræðslustjórinn um að halda utan um öll fræðslumál fyrirtækisins og skrá inn öll gögn sem
varða fræðslu og námskeið sem starfsmenn sækja hjá fyrirtækinu. Sú menntun væri skráð
og skjöluð inn í kerfið og að fræðslustjórinn bæri ábyrgð á þeim þætti. Dagný nefndi að
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það væri misjafnt hvort þau notuðu sérstök sniðmát eða ekki, það færi vissulega eftir eðli
skjalanna.
Ari var einnig með aðstoðarmann sem sá um að skanna inn skjöl og ganga frá á rétta
staði. Björn sagðist sjá um alla vinnslu sjálfur. „Hér í þessu fyrirtæki, þá eru mjög fáir
aðstoðarmenn, núorðið eru allir sem vinna sín bæði flóknari og einfaldari verk.“ Friðrik
sagði að hjá þeim væri dreifð verkefnaskipting varðandi hver sæi um innskönnun og
skráningu. Þau væru þrjú sem sæju um slík verkefni en að hann væri þó ábyrgðaraðilinn.
Einar sagði að þeir sem meðhöndluðu skjöl aðrir en hann væru aðrir starfsmenn
mannauðsdeildar og launafulltrúar, skjalastjóri og stjórnendur sem færu með
mannaforráð í fyrirtækinu. Hann sagði að allir starfsmenn mannauðsdeildar sæju um
innskönnun og skráningu samninga.
Þegar spurt var hvort starfsmenn sem meðhöndla persónuleg gögn hefðu fengið
sérstaka kennslu eða þjálfun við meðferð skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn
svöruðu allir viðmælendur því neitandi. Dagný sagði að þrátt fyrir að þau fengju ekki
sérstaka kennslu og þjálfun þá væru ákveðnar verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar hjá
þeim um hvernig ætti að vinna með gögnin. Samkvæmt Birni væri þetta „bæði svona það
sem lærist í starfinu og svo þessi formlega menntun mannauðsstjóra“.

4.2 Vistun og varðveisla
Í öllum fyrirtækjum voru útprentuð gögn og undirritaðir samningar varðveittir og í flestum
tilfellum geymdir í þar til gerðum skjalaskápum. Ari talaði þó um að útprentuð gögn væru
varðveitt í möppum sem væru staðsettar í skáp í móttöku fyrirtækisins. Þeim gögnum
væri ekki raðað í stafrófsröð heldur númeraröð og að þau væru þá ekki aðgengileg nema
með aðgangi í tölvukerfið til þess að finna gögn ákveðins starfsmanns. Skápurinn væri ekki
læstur en aðspurður hvort það væri erfitt að leita að þeim sagði hann: „Það er í raun og
veru ekki erfitt, það er eiginlega bara ómögulegt að leita að þeim.“ Samkvæmt Ara væri
svo mikill umgangur um skjölin að þörf væri á að hafa þau innan seilingar. Ari sagði að þar
væru öll skjöl og upplýsingar varðandi starfsmenn sem störfuðu hjá fyrirtækinu eða hafa
starfað hjá því nýlega. Skjöl varðandi starfsmenn sem hættu fyrir einhverjum árum væru
þó læst annarstaðar.
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Ari sagði auk þess að hann geymdi aðrar viðkvæmar upplýsingar í læstum skáp hjá
sér, til þess að vernda einkalíf fólks. Hann sagði að honum bærist „fullt af upplýsingum
sem í raun og veru hafa ekkert með starfið að gera. Þannig að ég varðveiti þær
upplýsingar þannig að enginn annar komist í þær.“
Björn sagði einnig að þau væru að geyma töluvert mikið á pappír. Hann sagði að nú
væru þau með undirritaða ráðningasamninga einungis á pappír en það væri verið að
breyta því og að nú yrðu þeir bæði skannaðir inn og varðveittir á pappír. Þær breytingar
auðvelduðu þeim alla umsýslu samninga þar sem þeir yrðu aðgengilegir í kerfi og þar væri
einfalt að leita að samningum.
Björn sagði að pappírsgögn mannauðsdeildar væru þó ekki langt undan því að þau
væru geymd á starfssvæði deildarinnar og væru því ekki á sama stað og önnur gögn. Auk
þess væru eldri gögn frá mannauðsdeild flutt í skjalageymslu eftir ákveðinn tíma en þar
væru þau einnig geymd í afmörkuðu rými.
Friðrik sagði að þau varðveittu undirritaða samninga í skjalaskáp en velti því þó fyrir
sér hvort það væri nauðsynlegt að geyma pappírseintakið eftir að þeir hefðu verið
skannaðir inn í kerfið. Þau væru að sjálfsögðu að gera það núna en hann hefði velt þessu
fyrir sér því að þetta væri í raun og veru tvíverknaður að hans mati.
Dagný talaði um að þau varðveittu öll grunngögn á pappír. Öll frumrit, eins og til
dæmis frumrit ráðningasamninga væri á pappír, þegar það hefði verið undirritað væri
frumgagnið sett í læstan skjalaskáp en fyrst væri það skannað inn og geymt í kerfinu, öll
umgengni skjalsins færi þá í gegnum kerfið. Öll skjöl sem vörðuðu starfsmennina hjá
fyrirtæki D væru geymd í gagnabanka. Dagný sagði að þau væru með rafræna skjalastjórn,
að öll pappírsskjöl væru skönnuð inn, vistuð inn í mannauðskerfið og tengd við nafn
starfsmannsins. Hún nefndi auk þess að öll umgengni um skjölin væri þó í gegnum kerfið.
Skjalaskápurinn væri á þeirra starfssvæði og væri alltaf læstur. Auk þess væri svæðið
þeirra aðgangsstýrt. Skjölunum væri síðan raðað í kennitöluröð í skápnum.
Einar sagði að öll gögn sem þyrfti að eiga væru einnig varðveitt á pappír. Hann sagði:
Ég geng frá frumeintökum og ég reyni að koma þeim fyrir á réttan stað í skjalakerfinu
hjá okkur. Þannig að ég nota bara frumritið í ráðningasamningum eða starfslokum
eða öðrum breytingum sem er verið að vinna með og svo geymum við frumritið á
sínum stað og vinnum með afrit.
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Björn sagði að þau væru að vista og varðveita upplýsingar á talsvert mörgum stöðum.
Ákveðnar upplýsingar væru vistaðar í SAP, sum gögn væru vistuð í SharePoint og að auki
væru þau með sameiginlegt drif þar sem þau vistuðu ákveðnar upplýsingar. Samkvæmt
Birni þurfti hann oftar en ekki að fara á tvo staði til þess að sækja upplýsingar þar sem
þetta væri ekki allt vistað á sama stað. Til þess að einfalda þeim verkið væru þau með
yfirlitsskjal yfir það hvar hlutirnir væru vistaðir. Björn nefndi þó að starfsmenn
mannauðsdeildar væru með mismikinn aðgang að drifinu.

4.3 Eyðing
Fyrirtækin voru með mismunandi verkferla þegar kom að eyðingu gagna. Björn talaði um
að öllum gögnum sem varða starfsmenn væri eytt fimm árum eftir að viðkomandi hætti
hjá fyrirtækinu og Dagný sagði að þær upplýsingar væru geymdar samkvæmt
bókhaldslögum í átta ár og svo fargað.
Dagný talaði um að það væri gott að eyða gögnum en að stundum væri þetta erfitt
þegar beðið væri um eldri gögn. Hún sagði: „Ég lenti einmitt í dauðans vandræðum um
daginn þegar ég var beðin um gögn frá 2006. Ég átti ekkert svona til. Þannig að það eru
kostir og gallar.“
Ari talaði um að öll gögn sem varða starfsmenn væru varðveitt og að það væri ekki í
sínum höndum að stýra eyðingu gagna. Um ástæður þess að engu væri eytt sagði hann
að það væri bæði vegna þess að það væri alltof mikil vinna, hann þyrfti að fara í möppu
varðandi hvern einasta starfsmann og eyða skjölum handvirkt út. Hann orðaði það svo:
Ég þyrfti að fara í hvern og einasta starfsmann eftir ákveðinn tíma og eyða öllum
þeim skjölum sem tengjast honum. Nei það er bara ekki gerlegt, sko með tímann sem
við höfum til umráða til þess að vinna vinnuna. Þetta þyrfti að vera í einhvers konar
sjálfvirku ferli hjá umsjónarmönnum H3.

Auk þess nefndi hann að kerfið byði ekki upp á að þau eyddu gögnum, taldi hann að
eigendur kerfisins sæju um hvort einhverju væri eytt eða ekki eytt, eftir því sem hann best
vissi eyddu þau engu.
Önnur ástæða þess að gögn varðandi fyrrverandi starfsmenn væru varðveitt hjá
fyrirtæki A, væri að þau vildu eiga upplýsingarnar þar sem starfsemi þeirra væri þess eðlis
að starfsmenn kæmu alltaf aftur og aftur til starfa hjá fyrirtækinu. Mikilvægt væri fyrir þá
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að eiga upplýsingarnar upp á rekjanleika og sögu starfsmanna og þær hefðu þá notagildi
fyrir fyrirtækið.
Viðmælendur hjá fyrirtækjum B, D og E sögðu að þó væri gætt þess að umsóknum
væri eytt eftir sex mánuði í kerfinu, fengi viðkomandi ekki starf hjá fyrirtækinu. Björn
nefndi að kerfið eyddi umsóknunum sjálfkrafa út eftir sex mánuði, nema ef umsækjandi
hefði sótt um annað starf í millitíðinni. Þá framlengdist eyðingin um aðra sex mánuði.
Friðrik sagði að eyðing umsókna væri ekki sjálfvirk í kerfinu eftir sex mánuði heldur
þyrftu þau að passa upp á það sjálf, þau hafi ekki verið að fylgja því nógu vel eftir en ætla
að bæta það.
Í fyrirtækjum þar sem ekki var skjalastjóri töldu viðmælendur að ekki væri til staðar
nein geymslu- og grisjunaráætlun. Guðrún talaði um að þau væru í raun ekki með neina
geymslu- og grisjunaráætlun. Ennfremur sagðist hún oft hafa fengið beiðni frá fyrrverandi
starfsmönnum um gögn, eins og til dæmis vottorð vinnuveitanda. Þá hefði stundum þurft
að leita eftir gögnum langt aftur í tímann og að erfitt gæti verið að finna þær upplýsingar.
Guðrún sagði að það væri „ekki beint svona virk skjalastjórnun nema reyndar í
ráðningarkerfinu, þar er virk eyðing“.
Einar sagði að þau væri með geymslu- og grisjunaráætlun en sagði að þau væru:
... akkúrat núna að endurskoða geymslu- og eyðingarplanið og markmiðið er það að
við ætlum bara að geyma þau gögn sem okkur er nauðsynlegt að geyma, öllu öðru
verður eytt. Þannig að við munum ekki geyma önnur gögn en þau sem eru þá bara
hluti af tölfræðinni eða hluti af sögu. En þau verða þá ópersónugreinanleg.

Varðandi eyðingu gagna sögðu báðir ráðgjafar mannauðskerfa að það væru ákveðnir
sjálfvirkir eyðingarmöguleikar til staðar í kerfunum. Hægt væri að setja af stað keyrslur
þannig að öllum gögnum varðandi umsóknir yrði eytt, til dæmis sex mánuðum eftir að
umsókn bærist. Nefndu þær báðar að þetta væri samt ekki eitthvað sem þær stilltu
fyrirfram heldur réði notandinn hversu oft hann vildi að umsóknum væri eytt. Inga sagði
um H3: „Þannig að það eru ýmsir möguleikar þar fyrir notandann. Þetta er ekki eitthvað
sem við erum að skipta okkur af, heldur bara notandinn ákveður hvað, hverju hann vill
eyða og hvenær.“ Inga sagði að sjálfvirk eyðing væri einungis í ráðningarhluta H3 en ekki
mannauðshlutanum, þar væri ekki reglubundin eyðing gagna. Hún sagði jafnframt: „Ég
hugsa að fæstir eyði út gögnunum sko. Þó veit ég það ekki.“ Hún benti auk þess á að hún
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hefði aldrei verið spurð að því hvort það þyrfti ekki að eyða gögnum um starfsmenn þegar
þeir hætti, þeir væru einfaldlega gerðir óvirkir í kerfinu.
Halla var sama sinnis og sagði að þó svo að þau ráðlegðu að gögnum í Kjarna væri eytt
væri það „samt á ábyrgð fyrirtækisins sjálfs. Það eru örugglega einhverjir sem eru ekki að
eyða reglulega en svo aðrir sem að passa vel upp á það.“ Halla benti á að þau væru í raun
ekki að skipta sér af hvernig fyrirtækin ynnu hlutina en væru með ákveðnar ráðleggingar.

4.4 Skjalastjórn
Öllum viðmælendum þótti skjalastjórn nauðsynleg. Björn sagði: „Mér finnst bara alveg
nauðsynlegt að hafa þetta í sem bestu lagi“. Í fyrirtækjum B, F og E var skjalastjóri. Í
fyrirtæki B aðstoðaði skjalastjóri mikið hvað varðar vistun og varðveislu skjala. Björn sagði
að deildin leitaði til skjalastjóra og fengi þjónustu og aðstoð frá honum. Aðstoðin fælist
aðallega í uppbyggingu á kerfinu, aðgangsstýringu á möppum og almennri ráðgjöf.
Í fyrirtæki F var skjalastjóri en þar var ekki mikil samvinna við mannauðsstjóra, nema
ef það var eitthvað sem tengdist gæðaskjölum. Friðrik taldi ekki vera sérstaka þörf á að
bæta það samstarf: „Við erum með þetta nokkuð undir control en ef að við værum ekki
með þetta kerfi þá þyrftum við svo sannarlega á einhverjum reynslubolta að halda í þeim
efnum.“
Í fyrirtæki E var skjalastjóri og Einar sagði að það væri mjög mikið samstarf þeirra á
milli. Einar sagði að hann gerði sér vel grein fyrir ávinningi og mikilvægi skjalastjórnar.
Hann væri sjálfur auk þess með menntun sem væri þess eðlis að hann gerði sér til dæmis
grein fyrir að það væri nauðsynlegt að eiga frumrit skjala, hann sagði: „Þú þarft að hafa
pappírana í lagi, annars ganga hlutirnir illa. Þannig að þetta er bara grundvallaratriði.“
Hann sagði auk þess að þau hefðu fengið ráðgjafafyrirtæki til þess að skoða meðferð skjala
hjá sér og að nú væru þau að vinna úr gögnunum sem urðu til við þá úttekt. Þess má geta
að enginn hinna viðmælendanna hafði fengið inn ráðgjafafyrirtæki til þess að skoða
utanumhald skjala hjá þeim, að undanskildum ráðgjöfum frá fyrirtækjunum sem seldu
þeim kerfi þar sem við átti.
Dagný sagði að skjalastjórn væri gríðarlega mikilvæg og þyrfti að vera til staðar í
fyrirtækjum á ákveðinn máta. Hún taldi þó að sér hefði ekki fundist vera þörf á
skjalastjóra, vegna þess að kerfið sem þau væru að nota héldi vel utan um skjölin. Það
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væri mjög auðvelt að fletta og leita að gögnum. Hún sagði: „Við höfum ekkert séð
einhverja sérstaka ástæðu til að vera með einhverja skjalastjórn sérstaklega eftir að þetta
kerfi kom til. Það hjálpar okkur það mikið.“
Ara fannst einnig vera nægileg skjalastjórn með kerfinu og að ekki væri þörf á
skjalastjóra. Hann sagði að þau hefðu fengið ráðleggingar frá þeim sem sjá um
mannauðskerfið og það fyrirtæki væri í sambandi við Persónuvernd, lögfræðinga og aðra
sérfræðinga sem leiðbeindu þeim varðandi kerfið. Bætti hann þó við:
En það er ekki mitt að svara í raun og veru um hvort að við höfum þörf á skjalastjóra.
Það er í raun eitthvað sem að framkvæmdastjóri, forstjóri eða skrifstofustjóri þyrftu
að svara. Ég get svarað fyrir mannauðshlutann og út frá honum segi ég nei, það dugar
mér þessi ráðgjöf sem ég fæ og svo mín þekking á málefninu. Örugglega má eitthvað
betur fara en það er alltaf spurning um kostnað og ávinning.

Í fyrirtæki G var ekki skjalastjóri en Guðrún sagði þó að sér þætti ekki verra að hafa
skjalastjóra, sér í lagi varðandi bréf sem gætu til dæmis verið einhver erfið
starfsmannamál eða eitthvað slíkt. Þá væri gott að hafa þau á skrá. Hún sagði: „Það er
kannski ekki nógu gott að ég bara save-a þetta inn í tölvuna hjá mér. Þú veist, eða save-a
það ekki ... en sko hvort það væri heilt starfsgildi, ég er ekki viss um það“.
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5 Rafræn kerfi
Þessi kafli fjallar um notkun rafrænna kerfa varðandi meðhöndlun skjala og upplýsinga
innan fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni. Rædd verður virkni og möguleikar kerfa
auk þess sem fjallað verður sérstaklega um mannauðskerfi og samtengingarmöguleika
þeirra og möguleika varðandi skýrslugerð. Að auki verður fjallað um viðhorf viðmælenda
til þeirra kerfa sem notuð voru.

5.1 Kerfin
Í viðtölunum komu fram mörg kerfi sem notuð voru varðandi meðferð gagna. Þau eru:
H3, Kjarni og Workday, sem eru mannauðskerfi. Workplace - samskiptakerfi, Navison bókhaldskerfi, rada.is - ráðningarkerfi, Eloomi - rafræn fræðsla og SharePoint - skjala- og
hópvinnukerfi.
Mannauðskerfin H3 og Kjarni voru skoðuð sérstaklega. Þau eru heildstæð kerfi sem
eru í senn ráðningakerfi, launakerfi, fræðslukerfi, skjalakerfi og mannauðskerfi þar sem
hægt er að halda utan um allar upplýsingar sem varða starfsmenn fyrirtækis.
Kerfiseiningar H3 eru : Laun, áætlanir, mannauður, ráðningar, fræðsla, dagpeningar,
vefþjónustur og samþættingar. Kerfishlutar Kjarna eru: Mannauður, fræðsla, ráðningar,
laun, frammistöðumat, launaáætlun, viðvera, mötuneyti, starfsmannavefur.
Hjá báðum fyrirtækjum var það þó þannig að viðskiptavinir tóku inn þá kerfishluta
eða einingar sem þeir vildu, sumir voru með heildarpakkann á meðan að aðrir nýttu sér
einungis ráðningarkerfið eða launakerfið, svo eitthvað sé nefnt. Vert er að taka fram að
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tekin
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verið
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endurskoða

kerfin

út

frá
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persónuverndarreglugerð og unnið var að breytingum.
Mikilvægi kerfa kom skýrt fram í öllum viðtölum. Friðrik sagðist „sjá það að
upplýsingatæknin er bara alltaf að skipta miklu miklu meira máli og skapar alveg
gríðarlegt value“. Í fyrirtæki F voru þau með eitt kerfi sem hélt utan um öll mannauðsmál,
kerfið hét Workday og „er alltaf að spila stærri og stærri rullu í okkar daglega starfi“.
Friðrik sagði að það kerfi væri mjög notendavænt og gott að vinna með það.
Fyrirtæki A er með H3 kerfið, Ari talaði um að kerfið væri allt samþætt, fólk gæti sótt
um á vefnum hjá þeim, þær upplýsingar birtust svo í ráðningakerfinu, þaðan gæti hann
tekið upplýsingarnar yfir í mannauðskerfið og úr því tæki launafulltrúinn upplýsingar inn
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í launakerfið. Upplýsingarnar væru þá allar í sama kerfinu og því auðvelt að fara á einn
stað og fá allar upplýsingar um starfsmanninn. Allt sem tengdist starfsmanninum, allt frá
ráðningum til starfsloka væri þá inn í þessu kerfi.
Einar sagði að nú væru þau að nota SharePoint sem skjala- og hópvinnukerfi fyrir
upplýsingar og skjöl varðandi starfsmenn en að þau væru núna að innleiða Kjarna. Þau
munu þá nota Kjarna fyrir rafræn gögn og upplýsingar varðandi starfsmenn fyrirtækisins.
Hann sagði að þau væru auk þess að vista gögn inn í Navision fjárhagsupplýsingakerfi, þar
væri „starfsmanna-módúll“ sem þau hefðu sérsniðið innandyra hjá sér. Þar væru gögn
vistuð inn sem viðhengi og tengd inn á drif.
... sem er náttúrulega gamaldags og við erum að vinna okkur út úr því og erum þá að
nota SharePoint fyrir sértækar aðlaganir fyrir fyrirtækið og Kjarni þá sá sem staðallinn
eða massinn sjálfur. Þannig að við erum að færa okkur úr þessari Navision - c-drifa nálgun, sem hefur verið svo algeng.

Hann sagði auk þess að það væri búið að vera mikil vinna að sameina þetta allt saman.
Þegar hann var spurður um upplifun sína á SharePoint þá sagði hann að það væri ágætt
en ekkert sérstaklega notendavænt að hans mati. Hann gæti notað það en það væri
kannski ekkert endilega hentugt fyrir stjórnendur.
Guðrún sagði að þau væru ekki með mannauðskerfi, einungis launakerfi en að þau
væru að geyma upplýsingar, eins og til dæmis ráðningarsamninga, á drifi hjá sér. Þegar
hún var spurð hvort það væri stefnt að því að kaupa inn mannauðskerfi sagði hún:
Ekkert sem er fyrirhugað en það getur alltaf breyst. Ég hef aðeins verið að skoða
Applicon, Kjarna, eða ég fékk kynningu á því, þannig að ég er auðvitað alltaf vakandi
fyrir því. Ég er ekki hrifin af Navision sem mannauðskerfi en það virkar vel sem
launakerfi.

Björn talaði um að skjöl væru núna vistuð og varðveitt á mörgum stöðum. Í
starfsmanna- og launakerfinu væru ákveðnar upplýsingar vistaðar, aðrar upplýsingar
væru á sameiginlegu innra neti eða í sérsmíðuðu gagnagrunnskerfi. Hjá fyrirtæki G voru
skjöl mannauðsstjóra einnig vistuð á drifum og ekki stefnt á breytingar á næstunni.

5.2 Virkni
Með mannauðskerfum er hægt að nýta ýmis konar virkni til þess að halda reiður á skjölum
og upplýsingum varðandi starfsmenn fyrirtækis. Halla sagði að í Kjarna væri hægt að sjá
hvenær upplýsingar voru vistaðar, hvenær þær væru uppfærðar eða þeim breytt og hver
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breytti þeim. Alltaf væri hægt að sjá úr hverju var breytt og í hvað. Hún nefndi að það væri
sérstaklega gott varðandi launaupplýsingar, ef starfsmaður hækkaði til dæmis í launum
væri hægt að sjá hver breytti því, hvenær, úr hverju og í hvað. Inga sagði að í H3 væri hægt
að sjá hvenær skjalinu eða upplýsingunum var síðast breytt en ekki að það hafi verið
breytt einhverju fyrir þann tíma. Í hvorugu kerfinu var hægt að nýta samþykktarferli
varðandi útgáfustýringu skjala.
Dagný talaði um að rafrænn ferill upplýsinga og skjala væri mjög skýr hjá þeim. Dagný
nefndi að þau notuðu ákveðna flokka í kerfinu til þess að hólfa skjölin niður. Tók hún sem
dæmi um flokkana, að það væri til dæmis ráðningarsamningar eða samningar varðandi
fræðslu eða styrki.
Einar sagði að með tilkomu Kjarna yrði auðveldara fyrir starfsmenn að nálgast
upplýsingar um sig. Einar benti á að í Kjarna væri í raun sjálfsafgreiðsla þar sem
viðkomandi fer á sitt svæði og fær allar upplýsingar tengdar sér. Friðrik hafði sömu sögu
að segja og sagði að í kerfinu hefði hver og einn starfsmaður aðgang að öllum sínum
gögnum og upplýsingum. Starfsmenn skráðu sig inn á sinn aðgang og þar væru allar
upplýsingar. Friðrik nefndi að í kerfinu gætu stjórnendur í raun samt sem áður skráð inn
upplýsingar um einstakling sem þeir vildu ekkert endilega að viðkomandi starfsmaður sæi.
Það væri ekki eitthvað sem þau hefðu notað en að það væri ákveðinn möguleiki í kerfinu.
Samræmist þetta því sem sérfræðingar mannauðskerfa sögðu í viðtölum. Inga sagði
að H3 kerfið væri alltaf eitthvað sérsniðið að viðskiptavininum.
Uppsetningin sjálf er kannski stöðluð en svo er þetta alltaf sniðið að þörfum hvers og
eins því að það er alltaf hægt að vera með hvaða valmyndir sem er, þú þarft ekkert
að sjá allar þessar valmyndir sem eru í boði, þannig að það er hægt að stilla ef þú vilt
bara vera að nota menntun, fræðslu, þekkingu að sleppa skírteininu þá er það alveg
hægt.

Hún sagði þó að mannauðsdeildin gæti séð allar upplýsingar en að það væri óþarfi
fyrir stjórnendur. Hún sagði einnig að öll stofngögnin væru síðan aðlöguð að fyrirtækinu.
Halla sagði slíkt hið sama um Kjarna:
Það eru alltaf stillingar sem við þurfum að gera í upphafi, kerfið kemur svolítið svona
hrátt í upphafi og svo þurfum við að gera aðlaganir. Við erum með svona sem við
köllum hreinan grunn, sem er með alls konar eins og lífeyrissjóðum og stéttarfélögum
og launaliðum og alls konar fyrir launakerfið og þar er einhver listi yfir menntun og
svona ýmislegt sem við nýtum. Það bara kemur með í uppsetningunni í upphafi og
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svo erum við þá að aðlaga eitthvað að viðskiptavininum eins og umsóknakerfi til
dæmis að þar þarf að setja inn netföngin sem þarf að sendast frá ... svona einhverjar
grunnstillingar sem þarf að gera fyrir hvern og einn.

Halla sagði að í Kjarna væru þau í raun og veru einungis með eina uppsetningu fyrir
alla viðskiptavini. Þannig að ef þau bættu eða breyttu virkni í kerfinu þá kæmi það inn hjá
öllum, það væri sent miðlægt á alla. Þá þyrfti ekki að fara í hvert fyrirtæki fyrir sig og stilla
af ef viðskiptavinir óskuðu eftir því. Önnur kerfi á markaðnum, eins og til dæmis SAP
kerfið, væru þannig og þá væru viðskiptavinir að nota mismunandi útgáfur af kerfinu þar
sem væri mikil sérsmíð fyrir hvern og einn.

5.3 Tengingar við önnur kerfi
Með því að tengja mannauðskerfin við önnur kerfi, til dæmis tímaskráningarkerfi
starfsmanna eða bókhaldskerfi, má auðvelda það að hafa samræmdar upplýsingar, að
þær séu réttar og eins í öllum kerfum. Nefndu báðir ráðgjafar mannauðskerfa að hægt
væri að vera með tengingu við Þjóðskrá, þannig að ný heimilisföng gætu uppfærst
sjálfkrafa. Inga sagði að það væru margir möguleikar varðandi tengingar
mannauðskerfisins við önnur kerfi fyrirtækisins. Auk þess væru ýmsar staðlaðar tengingar
til staðar í kerfinu, til dæmis væri H3 tengt við Signet, rafræna undirritun.
Halla sagði að með tengingum við önnur kerfi væri hægt að láta starfsmenn stofnast
sjálfkrafa í öðrum kerfum og þar af leiðandi þyrfti ekki að tvískrá upplýsingar. Í Kjarna væri
til að mynda hægt að vera með tengingu við Active directory, varðandi Windows
aðganginn, þannig að þegar starfsmaður væri stofnaður í Kjarna væri hægt að láta hann
stofnast sjálfkrafa í Active directory. Það uppfærðist svo einnig ef starfsheiti starfsmanns
breyttist og færi sjálfkrafa í AD undirskriftina hjá viðkomandi. Halla sagði:
Við leggjum mikið uppúr því bara að það sé ekki verið að skrá sömu upplýsingarnar
útum allt. Þannig að við erum líka með tengingar við heimasíður og innri vefi, þannig
að ef það eru starfsmannalistar sem fólk er að birta á heimasíðunni, þá eru þær
upplýsingar bara sóttar beint úr Kjarna.

5.4 Mannauðskerfi hjá fyrirtækjum
Í fyrirtækjum A og D voru mannauðskerfi til staðar í fyrirtækinu auk þess sem fyrirtæki E
hafði hafið innleiðingu á mannauðskerfi. Báðir ráðgjafar í mannauðskerfum voru sammála
um að ekki væri algengt að fyrirtæki með undir 100 starfsmenn væru með mannauðskerfi.
Þó væru einhver dæmi þess. Halla sagði að þau væru með fyrirtæki sem eru alveg niður í
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10 starfsmenn og upp úr en meirihluti fyrirtækja sem væru með Kjarna væru fyrirtæki
með um það bil 250 starfsmenn. Hún taldi að þegar fyrirtæki væru komin með hátt í 200
starfsmenn væri það orðið töluvert algengt að þau væru með mannauðskerfi. Þegar það
væru undir 100 starfsmenn þyrftu mannauðsstjórarnir virkilega að selja það innanhúss
hjá sér að fá inn kerfi. „Mannauðsstjórarnir vilja kerfið og sjá haginn í því en það erfitt, af
því að þetta er stoðdeild, erfitt að selja það innanhúss. Að það sé virkilega einhver
tímasparnaður eða eitthvað hagræði í því að fá þetta kerfi.“
Inga sagði að það væri kannski ekkert voðalega algengt að fyrirtæki væru með
mannauðshlutann í H3 ef það væru undir hundrað starfsmenn hjá fyrirtækinu. Hún viti þó
til þess að einhver minni fyrirtæki eins og
... til dæmis verkfræðistofur sem eru að halda utan um mörg verkefni og þurfa alltaf
að vera að taka út ferilskrár og taka þátt í útboðum og svona, þá þurfa þeir að hafa
svo miklar upplýsingar um starfsmennina sína og halda utan um hvað þeir eru að
gera frá degi til dags eða sem sagt, hvaða verkefnum þeir hafa tekið þátt í.

Þegar spurt var hvort það væri algengt að það væri kerfi til staðar í fyrirtæki þegar
þau fara í innleiðingu á Kjarna sagði Halla að það væri allur gangur á því. Stundum væri
fyrirtæki eingöngu með launakerfi og enga mannauðsvirkni en síðan hefðu þau einnig
tekið við hjá fyrirtækjum þar sem hefðu verið öflug mannauðskerfi eða annað
sambærilegt kerfi. Inga sagði að í flestum tilfellum væru ekki önnur mannauðskerfi til
staðar í fyrirtæki þegar þau setja upp H3 hjá þeim. „Fólk er bara að halda utan um gögnin
í einhverjum Excelskjölum hér og þar. Þannig að þegar þau fá inn kerfið þá er það ofsalega
ánægt með breytinguna.“

5.5 Viðhorf til kerfis
Í þessum kafla verður fjallað um upplifun viðmælenda af kerfunum. Dagný sagði að kerfið
hentaði þeim og þeirra starfsemi afskaplega vel. Hún sagði: „Þannig að það er kannski
ástæða þess líka að það hentar okkur svona vel, vegna þess að við höfum fengið að taka
þátt í að þróa það.“
Guðrún sagðist ekki vera nógu ánægð með að vista upplýsingar aðeins inn á drif eða
launakerfi. Hún sagði þó: „En málið er samt bara, maður verður að gera sér grein fyrir því
að þessi kerfi, þetta er engin töfralausn. Það þarf að setja allt inn í þetta kerfi til þess að
fá útúr því, þannig að það er líka mikil vinna.“
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Björn talaði um að kerfið sem þau væru að nota væri „svolítið barn síns tíma“. Hann
sagði kerfið ekki vera nógu notendavænt og að þau væru nú að skoða önnur kerfi.
Friðrik sagði að sín upplifun af mannauðskerfinu væri mjög góð. Áður en þau fengu
kerfið hefðu þau verið með upplýsingar um starfsmenn á jafnvel tíu mismunandi stöðum,
í Excelskjölum og drifum. Nú væru þau eingöngu með Navision launakerfi og Workday en
að þau kerfi væru þó samtengd. Hann sagði það vera mikinn kost að hafa upplýsingar um
starfsmanninn allar á einum stað og geta alltaf dregið skýrslur út úr kerfinu.

5.6 Tölfræði - skýrslur
Með mannauðskerfum er hægt að draga fram ýmis tölfræðigögn varðandi starfsmenn og
starfsemi. Dagný sagði að það þyrfti þó að stilla fyrirfram hvaða gögn maður vildi að kerfið
sendi sér. Þá þyrfti að ramma það inn og svo toga þau gögn út sem óskað væri eftir.
Viðmælendur B og D nefndu að hægt væri að skoða veikindahlutfall,
starfsmannaveltu, stöðugildi, breytingar á stöðugildum, töluleg gögn varðandi yfirvinnu,
kostnað per stöðugildi, per rekstrareiningu og svo framvegis. Dagný sagði: „Svo er bara
endalaust hægt að leika sér með þessar tölur og það er alveg hægt að týna sér í þessu.“
Þar sem fyrirtæki G var ekki með mannauðskerfi sagðist Guðrún hafa komið sér upp
öðrum leiðum til þess að hafa yfirsýn og notaði til þess hugbúnað sem heitir Powerplay.
Með honum gat hún dregið upplýsingar úr launakerfinu og útbúið skýrslu með þeim. Hún
sagði að það væri nauðsynlegt að vera með einhverja mælikvarða og sagði: „Þetta er eina
leiðin til þess að hafa einhverja yfirsýn.“
Friðrik talaði um að það væri mjög gagnlegt að geta tekið skýrslur út úr kerfinu, hann
væri með stjórnborð þar sem hann sæi strax hver starfsmannaveltan væri og að
stjórnendur gætu alltaf séð upplýsingar um sitt teymi.
Samræmist það því sem ráðgjafar mannauðskerfa sögðu varðandi tölfræðivirkni
mannauðskerfanna. Inga sagði að í H3 væri hægt að kalla fram alls konar gögn úr kerfinu
sem færu svo í Excelskjal.
Það getur verið til dæmis menntun allra starfsmanna eða ákveðinna deilda eða á
ákveðnu tímabili. Það getur verið fræðsla, það eru náttúrulega launateningar, allar
launaupplýsingar og tímabil og það er líka hægt að kalla fram starfsmannaveltu,
starfsaldur, lífaldur og náttúrulega "matcha" þetta saman með einhverju öðru.
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Halla sagði að í Kjarna væri skýrslugerð í raun flæðandi í gegnum allt kerfið. Hún sagði
að það væri mjög einfalt að byggja upp skýrslur með því að henda út svæðum og bæta
inn nýjum svæðum, leita í skýrslum og taka út alls konar greiningarskýrslur, súlurit og
kökurit og aðra myndræna birtingu á gögnunum. Hún taldi upp:
Það er hægt að skoða starfsmannaveltu, hægt að velja tímabil og takmarka við
ákveðinn hóp starfsmanna eða skoða allt fyrirtækið, hægt að taka út námskeiðalista,
alls konar yfirlit yfir fræðslu sem starfsmenn eru búin að vera að sækja eða hvaða
námskeið hafa verið vinsælust. Svo er líka hægt að fá umsækjendalista, hversu margir
sóttu um eitthvað ákveðið starf, jafnvel hægt að greina það niður eftir kyni, menntun,
póstnúmeri eða bara hvað sem er.

Auk þess sagði Halla að í Kjarna væru innbyggðar skýrslur til þriðja aðila í kerfinu „eins
og til Price waterhouse og Intelecta. Þannig að þá er bara einn hnappur til að taka þær
út.“
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6 Persónuvernd og gagnaöryggi
Þessi kafli fjallar um persónuvernd og gagnaöryggi innan fyrirtækja sem tóku þátt í
rannsókninni. Í viðtölum kom fram að viðmælendur lögðu áherslu á öryggi gagna og
aðgangstýringar. Framkvæmt hafði verið áhættumat og gerðar öryggisráðstafanir hjá
fyrirtækjum E, D og B. Enginn viðmælanda hafði haft samband við Persónuvernd til þess
að fá ráðleggingar eða aðstoð varðandi ágreiningsmál. Auk þess vildu viðmælendur meina
að þau vissu ekki til þess að gögn hefðu glatast eða komist í hendur óviðeigandi aðila.
Viðmælendur í viðtölum sem framkvæmd voru árið 2015 höfðu ekki fengið fræðslu
varðandi meðferð persónuupplýsinga en viðmælendur í viðtölum sem tekin voru árið
2017 og 2018 höfðu allir fengið fræðslu.

6.1 Öryggi og aðgangsstýringar
Allir viðmælendur sögðust leggja áherslu á öryggi gagna og vera með mikla
aðgangsstýringu að öllum upplýsingum. Samkvæmt Birni var aðgangsstýringin þannig að
þeir sem voru í mannauðsdeild hefðu aðgang ákveðnum möppum inni á drifi sem aðrir
starfsmenn hefðu ekki aðgang að. Hann væri svo með eina möppu sem hann einn hefði
aðgang að, þar væru vistuð persónuleg samtöl og þess háttar. Benti hann á að skjalastjóri
hefði að sjálfsögðu aðgang að þessum möppum, ásamt honum.
Ari sagði að yfirmaður hverrar deildar væri með aðgang að grunnupplýsingum
starfsmanna í sinni deild. Hann sagði að þær upplýsingar væru: „nafn, kennitölu,
heimilisfang, símanúmer, nánasti aðstandanda, aðvaranir, ráðningasamningar já og
uppsögn ef til þess kemur“. Samkvæmt Ara væru yfirmenn þó ekki með aðgang að auka
upplýsingum eins og launum starfsmanns. Auk þess sagði Ari að aðgangsstýringarnar
væru þannig stilltar eftir starfsheitum.
Varðandi aðgangsstýringar sagði Guðrún að hún ein væri með aðgang að drifi sem
tengdist mannauðsmálum en að svo væri það hún og launafulltrúinn sem væru með
aðgang að launakerfinu. Guðrún sagði auk þess að enginn óviðkomandi gæti komist í þau
gögn og að þau væru einmitt að gæta gagnaöryggis með því að geyma upplýsingar á
drifinu: „Þess vegna hefur þetta verið meira á drifunum heldur en einmitt inní kerfinu, af
því að við þurfum að veita fleirum aðgang að kerfinu og þó að það sé líka aðgangsstýrt
að þá er það aðeins flóknara.“
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Einar sagði: „Menn fá bara þær heimildir sem eru þeim nauðsynlegar í því starfi sem
þeir eru að sinna.“
Í báðum mannauðskerfum sem voru skoðuð kom fram að hægt væri að vera með
margs konar aðgangsstýringar sem hægt væri að stilla eftir því hvernig það hentaði
fyrirtækinu sem best. Aðgangsstýringarnar væru þannig að mannauðsdeild sæi flestar
upplýsingar en að stjórnendur hefðu aðgang að upplýsingum um sína starfsmenn en að
starfsmenn hefðu aðeins aðgang að upplýsingum um sjálfa sig.
Inga sagði að í H3 væri skjalaskápur sem skiptist í raun niður í skúffur þar sem hægt
er að aðgangsstýra hverri skúffu fyrir sig. Hún lýsti því: „Þannig að einn stjórnandi getur
séð þessa skúffu en annar einhverja aðra og þannig að það er alveg hægt að stýra því
hver sér hvað, þú þarft ekki að gefa aðgang að öllum skjalaskápnum í einu heldur bara
eftir tegundum skjala.“
Halla sagði að aðgangsstýringar í Kjarna væru frekar sveigjanlegar og sagði að það
fylgdu ákveðnar aðgangsstýringar með kerfinu út frá kerfishlutum:
... mannauður, ráðningar, laun, eftir því hvaða kerfishluta þú átt að sjá. Svo er hægt
að stilla viðbótar aðgangsstýringar ... ég má kannski sjá mannauðshlutann en ég má
bara sjá einhverja eina skipulagseiningu. Þannig að það eru kannski einhverjir tveir
með sama hlutverkið en annar sér bara einhvern ákveðinn hóp starfsmanna en hinn
mögulega alla. Þannig að það er hægt að aðgangstýra út frá kerfishlutum, út frá
starfsmannahópum, út frá yfirmönnum, það fylgir með hlutverk fyrir þá þannig að
kerfið les hvar yfirmaðurinn er í skipuritinu og gefur bara aðgang að hans fólki.

Hún sagði að það væri samt hægt að stilla frávik, eins og að starfsmaður mætti til
dæmis hafa aðgang út frá skipuriti og einnig væri hægt að stilla aðgangsstýringar hans að
öðru efni sérstaklega. Síðan væri einnig hægt að aðgangsstýra niður á smærri einingar en
kerfishluta. Tölvudeildin mætti til dæmis skrá netföng inn en mætti ekki skrá neinar aðrar
upplýsingar sem viðkoma starfsmönnum. Auk þess væri hægt að stilla ákveðinn
skoðunaraðgang að upplýsingum þannig að viðkomandi gæti skoðað þær en ekki breytt
upplýsingum.

6.2 Áhættumat og öryggisráðstafanir
Hjá fyrirtækjum E, D og B hafði verið framkvæmt áhættumat og gerðar
öryggisráðstaðafanir varðandi vinnslu persónuupplýsinga. Hjá fyrirtæki B var deild sem sá
um að fara kerfisbundið yfir áhættur sem kunna að vera til staðar hjá fyrirtækinu. Að auki
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var innri endurskoðun þar sem allir ferlar og rekstur í heild var endurskoðað og lagðar
fram ráðleggingar til endurbóta.
Fyrirtæki D gerði áhættumat og það væru reglulega gerðar úttektir á því ásamt því að
gerðar væru úttektir á aðgangsstýringunum. Ferlar væru uppfærðir árlega. Dagný sagði
að með þessu væri meðal annars verið að gæta þess að allir eldveggir væru í lagi og að
unnið væri eftir stefnum og ferlum innan fyrirtækisins.
Hjá fyrirtækjum G og F hafði ekki verið framkvæmt áhættumat og öryggisráðstafanir
en Guðrún nefndi þó að þar sem vinnan við að gera breytingar út frá nýju
persónuverndarreglugerðinni væri aðeins nýfarin af stað, gæti það breyst.

6.3 Persónuvernd
Enginn viðmælandi hafði haft samband við Persónuvernd til þess að leysa úr
ágreiningsmálum varðandi viðkvæmar persónuupplýsingar eða óska eftir aðstoð varðandi
persónuvernd. Friðrik benti þó á að það myndi líklega ekki vera þeirra leið, þau myndu
alltaf leita til Samtaka atvinnulífsins. Þar væru lögfræðingar sem gætu aðstoðað fyrirtækið
varðandi ágreiningsmál.
Þegar spurt var hvort viðmælendur hefðu vitað til þess að skjöl eða upplýsingar
varðandi starfsmenn hefðu glatast eða komist í hendur óviðkomandi aðila var aðeins einn
viðmælandi sem mundi eftir einu dæmi. Ari sagði:
Ég hugsa að það versta sem hefur gerst er að ráðningarsamningur hefur týnst en
hann var bara gerður aftur. Þótt það sé leiðinlegt, hvort sem það hefur sem sagt farið
hjá sendlinum eða milli sæta á einhverjum bíl, það er ómögulegt að segja. En engin
gögn sem að skipta máli, nei.

Friðrik nefndi þó að það gæti hugsanlega hafa gerst einhvern tímann áður en þau tóku
upp mannauðskerfi, þó svo að hann vissi ekki um neitt dæmi þess efnis. Friðrik sagði:
Við höfum aldrei lent í því að gögn hafi, eða að okkur vitandi, farið í hendur
óviðkomandi. Hvort að gögn hafi glatast? Það var nú örugglega hérna í fyrri tíð þegar
við vorum kannski ekki komin með kerfi sem hélt utan um þetta allt saman.

Dagný talaði um að þegar umsækjandi sækti um starf fengi hann langan lagabókstaf
um allt sem varðar persónuvernd gagna þar sem óskað væri eftir heimild til þess að nota
þau gögn. Þannig væri hugsanlegur starfsmaður upplýstur áður en hann kæmist á skrá hjá
fyrirtækinu.
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6.4 Persónuverndarreglugerð og lög um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga
Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið sérstaka fræðslu um nýja
Evrópureglugerð. Guðrún sagðist hafa sótt vinnustofu um persónuverndarreglugerðina
hjá

ráðgjafastofu.

Einar

hafði

einnig

fengið

fræðslu

varðandi

nýju

Persónuverndarreglugerðina. Hann sagði að þau væru í samstarfi við lögmannsstofu sem
veitti þeim ráðgjöf varðandi reglugerðina auk þess sem hann hefði sjálfur kynnt sér
regluverkið vel. Friðrik hafði verið viðstaddur fræðslu vegna nýrrar reglugerðar auk þess
sem þau væru búin að ráða mann til þess að:
... keyra þetta verkefni áfram og tryggja það að við séum að gera rétta hluti. Hann er
búinn að fræða okkur og við erum sem sagt búin að vinna þó nokkuð í þessu að velta
því fyrir okkur hvort að við munum koma til með að standast þessi nýju lög.

Báðir ráðgjafar mannauðskerfa höfðu fengið innanhússfræðslu varðandi nýju
persónuverndarreglugerðina.
Einar sagði að það mætti samt ekki gleyma því að þetta væru ekki orðin lög á Íslandi,
það væri ekki einu sinni búið að samþykkja þetta í sameiginlegu ES nefndinni. Það væri
verið að ræða um Evrópureglur. Hann nefndi einnig að það væri ekki einu sinni komið
lagafrumvarp. Þetta væri því eitthvað sem væri væntanlegt og ætti kannski mest við þá
sem ættu viðskipti við einstaklinga á EES svæðinu og væri ekki beint að íslenskum
fyrirtækjum á íslensku yfirráðasvæði. „En það er eitthvað sem mun koma næsta vetur og
menn bregðast bara við því á þeim tíma.“
6.4.1 Endurbætur og breytingar
Þegar Friðrik var spurður hverju hann teldi að þau þyrftu að breyta hjá sér varðandi
meðferð mannauðsskjala þá svaraði hann: „Já það er fyrst og fremst eyðing gagna. Það
er að segja, við eigum til dæmis launasögu allra þeirra sem hafa starfað hér þó svo að þeir
hafi hætt fyrir 10 eða 15 árum síðan. Þá er hún til í hjá okkur og það er ekkert sem réttlætir
að við eigum þessi gögn“.
Friðrik sagði auk þess að þau væru að skoða hvað þau þyrftu að gera varðandi
starfslok, hvað það væri sem þau mættu eiga og hverju þau þyrftu að eyða. Þau þyrftu til
dæmis að eiga ráðningarsamning þar sem það hefði oft komið fyrir að þau hefðu þurft að
fara í hann.
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En það er spurning hversu lengi við getum átt hann ... tímaramminn er svolítið sem
við erum að velta fyrir okkur, hvað þurfum við að eiga gögn lengi, vegna þess að
almenn lög um bókhaldsgögn segja að þú eigir að eiga þau í 7 ár og spurningin er
hvort það gildir það sama um ráðningarsamninga og slíkt eða eigum við að eyða
þessu fyrr.

Þegar Einar var spurður hvað hann teldi að þau þyrftu að breyta eða huga sérstaklega
að út frá nýrri reglugerð sagði hann: „Skjölin hérna innandyra eru í þokkalegu standi, það
sem við erum að gera er í raun og veru bara að reyna að gera þetta miðlægt. Það er
kannski svona stóra verkefnið.“
Guðrún sagði að þau væru nýfarin að greina þetta aðeins betur, hvort að það væri
eitthvað sérstakt sem þau þyrftu að huga að en að það hefði komið henni á óvart að
stéttarfélagsaðild væri trúnaðarmál. Samkvæmt Guðrúnu væri stéttarfélagsaðild hér á
Íslandi kannski ekki talin vera mjög viðkvæm gögn þrátt fyrir að vera það erlendis. Nefndi
hún að þau þyrftu væntanlega að breyta einhverju hjá sér varðandi það og hvernig best
væri að framfylgja því. Hún sagði:
Ég er einmitt búin að vera að spá í hvernig við ættum einhvern vegin að passa upp á
þetta varðandi stéttarfélagsaðildina, því að við erum oft með hana skráða til dæmis
varðandi [þegar við erum] að skrá niður námskeið og halda utan um þann feril, þá
kemur fram stéttarfélagsaðild, af því að við erum að sækja um styrk á móti og svona.
Það eru einmitt eru svona tæknilegir hlutir sem þarf að passa upp á.

Varðandi eyðingar umsókna sagði Guðrún að þar sem fyrirtæki G væri með
ráðningarkerfi treysti hún á að hugbúnaðarfyrirtækið sem sæi um ráðningarkerfið passi
upp á að þar væru gögn ekki geymd lengur en þau þyrftu að vera geymd.
6.4.2 Beiðni um upplýsingar og rétturinn til að gleymast
Enginn viðmælanda hafði fengið beiðni þess efnis að starfsmaður eða fyrrverandi
starfsmaður óskaði eftir að láta eyða öllum gögnum um sig. Þó mundi Guðrún eftir einu
tilviki þar sem starfsmaður óskaði eftir að láta eyða upplýsingum. Hann hefði ekki viljað
vera í símaskránni og starfsmannalista fyrirtækisins. Hún neitaði þeirri ósk þar sem þessar
upplýsingar hefðu upplýsingagildi innan fyrirtækisins. Hún hafði spurt út í þetta á fundi
varðandi persónuverndarreglugerðina út frá réttinum til að gleymast, þá hefðu
lögfræðingar á þeim fundi sagt að hún hefði verið í fullum rétti að neita þessari beiðni,
þar sem ákvæðið ætti ekki við um að viðkomandi gæti „horfið“ innan fyrirtækisins.
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Allir viðmælendur höfðu fengið beiðni um afrit af ráðningasamningi eða vottorði
vinnuveitanda en þeir höfðu þó ekki fengið beiðni frá einstaklingi sem vildi fá afrit af öllum
persónuupplýsingum um sig. Einar talaði um að þau hefðu oft fengið beiðni frá
einstaklingi sem óskaði eftir upplýsingum um sig. Hann sagði að þau svöruðu því auðvitað
eins vel og hægt væri.
Inga sagði að það væri markviss vinnuhópur innan Advania núna að undirbúa
fyrirtækið fyrir nýju persónuverndarreglugerðina. Hún sagði að þau þyrftu kannski að
skoða eitthvað varðandi eyðingu gagna í mannauðshlutanum eins og var gert í
ráðningarhlutanum. Hún sagði: „Ég veit bara ekki alveg hvort er mikilvægara að þú veist,
hvort að lögin segja að maður þurfi einmitt að láta gögnin af hendi eða hvort að lögin segi
að maður eigi að eyða þeim, skilurðu. Það getur náttúrulega stangast á.“
Halla sagði auk þess að það væri mikil vinna innan fyrirtækisins varðandi reglugerðina
út frá hugbúnaði sem þau seldu. Hún sagði: „Við erum bara að passa okkur að fylgjast
með þannig að kerfin séu nú alveg örugglega í takt við það sem að lögin segja.“ Hún benti
þó á að það væri ekki alveg orðið ljóst hvernig varðveisla yrði með launaupplýsingar:
Fyrirtækin vilja geyma launaupplýsingar langt aftur í tímann af því að fólk er oft að
spyrja og þú vilt geta séð launaþróun starfsmanna og fólk er kannski að fá einhverjar
launaupplýsingar eftir að það hættir. En maður er svolítið hræddur við það ef að lögin
eiga eftir að segja að það sé bara kannski eins og bókhaldslög, það þurfi að eyða öllu
eldra en 7 ára. Það er ekkert mál í kerfinu en það er leiðinlegt fyrir þá sem eru að
nota kerfin og vilja eiga þessa sögu, upp á statistík.

Halla sagði jafnframt að í Kjarna væri nú væri verið að geyma allar upplýsingar um
starfsmenn, einnig eftir að viðkomandi hætti. Fyrirtækin hefðu viljað hafa það því að þau
vildu geta séð söguna. Fyrrverandi starfsmenn væru oft að óska eftir upplýsingum eftir á,
eins og til dæmis lista yfir öll námskeið sem þeir hefðu sótt þegar þeir voru í starfi. „Þannig
að það hefur verið hagur að halda þessum upplýsingum.“ Hún taldi að þetta væri eitthvað
sem ætti eftir að koma svolítið í ljós og sagði að það væri að minnsta kosti ekki komið
neitt skýrt sem þau hefðu fengið varðandi þetta.
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7 Mannauðsmál
Margir þættir komu fram í viðtölum við mannauðsstjóra varðandi verkefni þeirra. Í
viðtölum var sérstaklega spurt um helstu skjöl og upplýsingar varðandi starfsmenn,
rafrænt umsóknarferli, skráningu ástæðna starfsloka, sérþekkingu og skráningu eigna,
meðmæli, þróun og ákvörðunartöku og stuðning stjórnenda.

7.1 Skjöl og upplýsingar varðandi starfsmenn
Í þátttökuathugunum fór rannsakandi á fræðslufundi og námskeið varðandi nýja
persónuverndarreglurgerð og ný lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga,
eins og áður segir. Í einni þátttökuathuguninni var farið yfir hvernig hægt væri að
kortleggja upplýsingar og gögn sem mannauðsdeildir hefðu undir höndum. Ásgerður
Kjartansdóttir, skjalastjóri Landsnets sýndi dæmi um slíka kortlagningu sem Landsnet
hafði gert varðandi meðferð persónuupplýsinga starfsmanna (sjá einnig mynd í viðauka
3). Sú flokkun var eftirfarandi:
Grunnupplýsingar
-

Samskiptaupplýsingar – nafn, kt., heimilisfang, símanúmer, netfang
Starfsumsókn, meðmæli og upplýsingar úr starfsviðtölum
Upplýsingar um menntun, þjálfun og starfsreynslu
Ráðningarsamningur
Upplýsingar um nánasta aðstandanda
Upplýsingar um innihald sakaskráa

Laun og starfskjör og aðrar tengdar upplýsingar
-

Bankareikningur
Stéttarfélagsaðild
Lífeyrissjóður
Ýmis gjaldheimta
Tímaskráningar og upplýsingar um fjarveru

Upplýsingar í starfi
-

Aðgangur að húsnæði og UT-kerfum
Innskráningar í UT-kerfi
Notkun á Workplace og Wiki
Netnotkun
Tölvupóstar sem starfsfólk sendir og móttekur á fyrirtækja netfangi
Upplýsingar úr ökuritum
Upptökur úr öryggismyndavélum
Vinnutengd slys
Aðild og þátttaka í viðburðum á vegum starfsmannafélags
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7.2 Stefnur, reglur, ferlar
Viðmælendur töldu til ólíka þætti varðandi gæðaskjöl, eins og stefnur, reglur og ferla. Ari
sagðist setja allar reglur og stefnur varðandi meðferð skjala. Hann sagðist vera búinn að
móta stefnuna í mörg ár og þróað þetta með aðstoð vinnulögfræðinga og út frá reglum
um persónuvernd og svo með aðstoða ráðgjafa varðandi H3. Hann sagðist þó vera með
stefnuna í huganum og sagði: „Ég hef aldrei skrifað það niður af því að ég hef ekki hugsað
mér að hætta strax en ég geri það áður en ég hætti.“ Dagný sagði að þau væru með
vinnureglur og vinnuferli hvað varðar meðferð skjalanna. Hjá viðmælanda A og B voru
ekki niðurskrifaðar reglur og leiðbeiningar hvað varðar meðferð skjala.
Guðrún sagði að það sem fælist í hennar starfi varðandi meðferð skjala væri allt sem
þyrfti í raun að vera formlegt þyrfti hún að skrá niður. „Hvort sem það er stefna, ferlar,
vinnulýsingar, gátlistar, eyðublöð, eða ráðningarsamningar.“ Allt þetta skráir hún niður
og heldur vel utan um, þó svo að sum þessara skjala séu gæðaskjöl og ekki trúnaðarmál
þá séu margar aðrar upplýsingar og skjöl trúnaðarmál og það þyrfti hún að passa vel hvar
hún geymdi. Hún sagðist passa vel upp á þessa formlegu skráningu.
Björn talaði um starfslýsingar og meðferð þeirra. Hann sagði að áður hefðu
starfslýsingar verið endurskoðaðar á hverju ári og svo prentaðar út en nú væru þær ekki
endurskoðaðar nema þegar nýr starfsmaður væri ráðinn í starfið. Að auki sagði hann að
nú sæju yfirmenn hverrar deildar til þess að starfslýsingar væru réttar og uppfærðar ef
þess þyrfti en að áður hefði það verið í höndum mannauðsstjóra.
Í kerfum er hægt að hafa forsniðin skjöl sem sækja upplýsingar inn í kerfi. Inga sagði
það einfalda störfin mikið og sagði að það væri:
... mjög þægilegt fyrir stjórnendur og mannauðsstjóra að geta tekið út
ráðningarsamning bara með einum smelli í staðin fyrir að þurfa að pikka inn fyrir
hvern og einn skilurðu, að hann bara nái í gögnin, nafn og heimilisfang og kennitölu
og allt sem um starfsmanninn og birta það í skjali.

Rannsakandi spurði alla mannauðsstjóra hvort það væri möguleiki á að fá afhent gögn
varðandi hvernig meðferð upplýsinga varðandi háttað hjá fyrirtækinu. Þeirri fyrirspurn var
neitað í öllum viðtölum.
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7.3 Rafrænt umsóknarferli
Í öllum viðtölum var fjallað um umsóknarferli starfsmanna. Var umsóknarferlinu lýst
þannig að þegar sótt væri um starf hjá fyrirtækinu færðist umsóknin, með öllum
upplýsingum sem viðkomandi skráði, sjálfkrafa í ráðningarhluta kerfisins. Ef umsækjandi
væri síðan ráðinn færðust upplýsingarnar yfir í mannauðshlutann og gögnin hans
(ráðningarsamningur, sakavottorð, upplýsingar um bankareikning og lífeyrissjóð,
upplýsingar varðandi fræðslu og menntun ásamt öðrum persónulegum upplýsingum)
áfram inn í launakerfið og mannauðskerfið. Þetta tengdist því allt innbyrðist og færðist
sjálfvirkt innan kerfis í þann hluta kerfisins sem við á.
Þó sögðu Björn og Einar báðir að upplýsingar færðust ekki sjálfkrafa í kerfin hjá þeim.
Björn sagði að umsóknir sem kæmu inn í gegnum umsóknasíðuna hjá þeim færu beina
leið inn í SAP kerfið en aðrar umsóknir sem bærust í tölvupósti og ferilskrár eldri
starfsmanna væru vistaðar á drifinu. Einar sagði að upplýsingar færðust því miður ekki
sjálfkrafa úr ráðningarhluta á netinu í kerfi hjá þeim en það myndi verða þannig með
tilkomu Kjarna. „Þar er ákveðinn ráðningar-módúll og þar skráir þú gögnin bara einu sinni
þegar sótt er um starf og svo færast, ef þú ert ráðinn, ákveðinn svona kjarni úr
umsóknarupplýsingunum og breytast í ráðningarupplýsingar.“
Dagný lýsti ferlinu þannig að þegar viðkomandi sótti um starf á vefnum þeirra þá
tengist það yfir á mannauðskerfið þannig að gögn um þennan umsækjanda flyttist yfir í
mannauðskerfið. Þar færu þau í þeirra meðhöndlun og þau kölluðu á viðkomandi í viðtal
þá merktist hann á ákveðinn hátt í kerfinu og ef hann væri ráðinn þá færðust gögnin hans
áfram inn í launakerfið og upplýsingar varðandi menntun og annað dreifðist á viðeigandi
staði innan kerfis.
Friðrik lýsti ferlinu með sama hætti, að ráðningarnar færu allar í gegnum
mannauðskerfið. Ef þau auglýstu starf þá settu þau upplýsingar um starfið inn á heimasíðu
kerfisins, þar gæti umsækjandi farið inn og væri þá í raun kominn inn í mannauðskerfið
og fyllt út upplýsingar þar. Mannauðsstjóri sæi svo hvað margir væru búnir að sækja um
starfið. Hann sæi það þá allt á einum stað. Ef viðkomandi væri ráðinn þá væri hakað í reit
og þá færðust allar upplýsingar inn í starfsmannahópinn hjá þeim. Svo gæti
mannauðsstjóri send fjöldapóst á alla þá sem voru ekki ráðnir.
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Guðrún lýsti rafrænu ráðningarferli þannig að þau auglýstu störf á vefnum en væru
auk þess með almennar umsóknir. Þegar þau fengju inn umsóknir fyrir starfið væri hægt
að leita eftir ákveðnum skilyrðum í kerfinu. Að auki væri hægt að svara hóp umsækjanda
á sama tíma með bréfi sem þau ynnu úr sniðmáti í kerfinu. Hún sagði auk þess að í
ráðningakerfinu væri hægt að vinna hlutina í sameiningu. Aðstoðarmaður
framkvæmdarstjórnar hefði stundum hjálpað til við ráðningar auk þess sem stjórnendur
gætu einnig unnið í ráðningarkerfinu þó svo að þeir gerðu það ekki allir. „Sumir geta unnið
með ráðningarkerfið, hafa fengið kannski lágmarks þjálfun á það, á meðan að aðrir mundi
ekki geta það, eru kannski ekki vel tölvufærir. Þetta er bara rosalega mismunandi. En
kerfið býður upp á mjög marga möguleika.“ Hún sagði að upplýsingarnar úr
ráðningarkerfinu færðust þó ekki sjálfkrafa í kerfi hjá þeim en að það væri möguleiki til
staðar í Navision fyrir það, sagðist hún hafa passað upp á að sá möguleiki yrði opinn ef
þau myndu ákveða að nýta sér það.
Ráðgjafar varðandi mannauðskerfi staðfestu þessar upplýsingar. Halla sagði að
ráðningarferlið í Kjarna virkaði þannig að fyrirtæki beindu umsækjendum í gegnum
heimasíðuna sína. Þar væru öll laus störf birt úr Kjarna og fólk sækti þá um í gegnum það.
Ef viðkomandi væri ráðinn væri það einfaldlega merkt í kerfinu og allar upplýsingar
afrituðust yfir í mannauðshlutann.
Inga sagði að með því að hafa umsóknar og ráðningarferlið rafrænt í H3 þyrfti ekki að
vera alltaf að skrá upplýsingar upp á nýtt þar sem gögn flyttust yfir og ef það yrðu gerðar
breytingar í einum kerfishluta kæmu þær einnig fram í hinum kerfishlutunum.
Halla sagði ástæðu þess að fylla þyrfti út reiti í umsóknum á netinu væri til þess að
auðvelda fyrir að finna upplýsingar og færa yfir í mannauðskerfið yrði starfsmaður ráðinn.
Sumir fylltu ekki út í reitina þar sem upplýsingarnar væri að finna í ferilskránni.

7.4 Starfslok
Spurt var hvort ástæður starfsloka væru skráð einhverstaðar hjá fyrirtækinu. Björn og
Dagný töluðu um að skráðar væru upplýsingar varðandi ástæður starfsloka. Dagný sagði
að þau væru með ákveðinn ástæðukóða sem þau nota við flokkun á ástæðum starfsloka.
Það auðveldaði alla úrvinnslu og skýrslugerð sem það varðar seinna meir. Dagný sagði:
„Þá er maður að skoða starfsmannaveltu, hvort hún sé sjálfviljug eða ósjálfviljug og allt
slíkt, þess vegna er svo mikilvægt að kóða þetta rétt.“
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Björn sagði að þau skráðu fyrst hvort viðkomandi hætti að eigin frumkvæði eða hvort
honum væri sagt upp. Ef hann hætti að eigin frumkvæði væri hægt að haka við nokkrar
ástæður inní kerfinu. Taldi hann upp dæmi: „fór í nám, önnur vinna, hætti vegna óánægju
eða flutningur af svæðinu“.
Guðrún sagði að ráðningarkerfið sem þau væru með væri með nokkra möguleika
þegar starfslok væru skráð í kerfið. Hún sagði: „ef að viðkomandi biður um vottorð
vinnuveitanda þá þarf að skrá líka ástæðuna á það eyðublað frá vinnumálastofnun“. Því
væri mikilvægt fyrir þau að hefðu skráningu uppsagnar.
Friðrik sagði að í kerfinu væri „terminal report“ sem væri í raun skýrsla um alla sem
hættu á ákveðnu tímabili. Þau skráðu inn í kerfið upplýsingar hvort viðkomandi hefði
sjálfur ákveðið að hætta eða hvort honum hefði verið sagt upp og ef hann hefði ákveðið
sjálfur að hætta þá væri hakaði í hvort þau sjæu eftir honum eða ekki. Einar sagði að þau
væru í dag „nú yfirleitt bara að skrá hver eigi frumkvæði af starfslokunum“.
Halla sagði að til þess að hægt væri að taka út skýrslur varðandi ástæður starfsloka
þyrfti að hafa staðlaða valmöguleika í kerfinu. Þannig væri betra að hafa lista sem valið
væri úr þar sem möguleiki væri á innsláttarvillum eða að fólk orðaði hlutina á ólíkan hátt.
Þá kæmi það ekki fram í skýrslum.

7.5 Sérþekking og skráning eigna
Hjá flestum fyrirtækjunum var sérþekking starfsmanna skráð í kerfi auk þess sem haldið
var utan um hvaða eignir fyrirtækisins væru í notkun hjá hverjum starfsmanni, svo sem
tölvur, aðgangskort og fleira þess háttar. Björn sagði að upplýsingar sem varða ráðstefnur,
námskeið eða viðburði sem starfsmaður sækir væru skráðar inn í kerfin og tengd við
viðkomandi starfsmann.
Guðrún sagði að sérþekking starfsmanna væri skráð hjá þeim í Navision, þar séu þau
„að skrá öll námskeið sem viðkomandi fer á, bæði innanhúss og utanhúss“. Þá gætu þau
farið í kerfið og fengið lista yfir alla fræðslu sem viðkomandi hefði setið.
Friðrik sagði sömuleiðis að þau væru með skráningu á sérþekkingu starfsmanna. Sagði
hann að fari starfsmaður á ráðstefnu, námskeið eða eitthvað slíkt gæti hann bæði sjálfur
sett upplýsingarnar inn í kerfið eða beðið mannauðsdeild um að gera það. Dagný sagði að
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„öll námskeið sem starfsmenn sækja hérna hjá okkur, sú menntun er skráð og skjöluð inn
í kerfið okkar líka“.
Einar sagði að þau væru einmitt búin að vera að bæta mikið utanumhald varðandi
fræðslu, námskeið og þekkingu. Hluti af þessum upplýsingum væri skráð hjá þeim í dag
en að það yrði gert með enn skipulegri hætti í Kjarna. Þau væru auk þess að fara að
innleiða Eloomi sem væri rafræn fræðsla. Hann sagði að það kerfi gæfi þeim:
... tækifæri þá að skrá akkúrat nákvæma sérþekkingu og hvaða fræðslu og námskeið
viðkomandi starfsmaður hefur sótt og hvaða aðra færni eða þekkingu hann getur þá
bætt inn í fyrirtækið. Þannig að við erum að fara inn í það skráningarferli í vor.

Í fyrirtæki A var ekki haldið utan um þekkingu starfsmanna í kerfinu, Ari taldi það að
minnsta kosti ekki henta þeirra fyrirtæki, starfsemin væri þess eðlis að það væri óþarfi.
Ari sagði að möguleikinn væri þó til staðar í kerfinu „en að halda utan um svoleiðis
upplýsingar, ég gerði það en það var gagnslaust“.
Ari sagði að þó væru allar upplýsingar varðandi eignir fyrirtækisins eins og hver væri
með lykla, tölvur, eða bensínkort væri skráð í kerfið hjá þeim. Guðrún sagði að það væri
einnig skráð hjá þeim en hélt að það væri „örugglega skráð hjá tölvudeild, það hefur ekki
verið inní starfsmannamálum“.
Þetta samræmdist því sem ráðgjafar varðandi mannauðskerfi sögðu. Inga sagði að í
H3 væri meðal annars hægt að halda utan um hluti sem starfsmenn væru með í vörslu
sinni sem að fyrirtækið ætti, til dæmis hvaða tölvubúnað, síma, aðgangskort og fleira sem
starfsmaður væri með frá fyrirtækinu. Að auki væri einnig hægt að sjá aðstandendur,
skráningu á menntun og fræðslu, þekkingu og svo framvegis.

7.6 Umsagnir – meðmæli
Ólík viðmót komu fram hjá viðmælendum hvað varðar meðmæli. Björn talaði um að á
Íslandi væri sú menning að draga engin sérstök mörk varðandi hvað væri sagt þegar hringt
væri eftir meðmælum. Hann vildi þó frekar kalla það umsögn, þar sem það væri ekki alltaf
mælt með viðkomandi. Hér á Íslandi væri sú lenska að svara heiðarlega. Erlendis væri það
ekki svoleiðis, í raun fengi maður einungis staðfestingu á að viðkomandi hefði unnið
þarna. Hann sagði einnig að þegar erlendir aðilar hefðu hringt eftir meðmælum yrðu þeir
hissa þegar þeir fengju ítarlegar upplýsingar.
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Guðrún var á sama máli en sagði að þetta væri eflaust eitthvað þyrfti að skoða. Hún
sagði að sér þætti þetta mjög góð spurning þar sem hún hefði ekki hugsað út í þetta áður.
Hún nefndi að þegar einhver hringdi í hana varðandi meðmæli þá hefði hún hingað til
einfaldlega svarað því. Hún sagði: „Oft er þetta ekki einhver sem maður þekkir en maður
einhvern veginn hefur svolítið treyst að þetta séu réttir aðilar.“ Hún sagðist einnig sjálf oft
hafa hringt eftir meðmælum og kynnt sig og yfirleitt alltaf fengið skýr svör og henni treyst
í símanum.
Þetta stangaðist á við það sem Ari hafði að segja. Hann sagðist alls ekki segja alla
söguna þegar hann væri spurður. „Ég tel það ekki koma neinum við hvort viðkomandi hafi
fengið áminningar eða að viðkomandi hefur fallið á fíkniefnaprófi.“ Hann sagðist taka það
mjög alvarlega að það færu engar óþarfa upplýsingar varðandi starfsmann á aðra staði.
Ari sagði að hann fengi mikið af persónulegum upplýsingum sem hefðu ekkert endilega
með starfið að gera og hann leit á það sem sitt starf að varðveita þær upplýsingar þannig
að enginn kæmust í þær. Hann lagði áherslu á að öll meðmæli færu í gegnum hann einan.
Hann þekkti auðvitað ekki sjálfur alla starfsmenn þannig að þegar hringt væri eftir
meðmælum þá hefði hann samband við yfirmann viðkomandi starfsmanns og fengi
upplýsingar hjá honum en gæfi svo sjálfur meðmælin.
Einar var á sama máli og sagði að þegar hringt væri eftir meðmælum veittu þau aðeins
almennar upplýsingar. Friðrik sagði að honum þætti margt vera að breytast á Ísland
varðandi meðmæli. Hann sagði að:
... Hérna áður fyrr þá gat maður hringt og bara sagt hæ ég heiti Jón Jónsson og er hjá
þessu fyrirtæki, Sigurður Sigurðsson sótti um vinnu hjá okkur, hvernig var hann? og
þá er bara allt sagt. Mér finnst bæði við og aðrir vera svolítið á bremsunni núna,
vegna þess að hverjum ertu að gera greiða? Það getur vel verið að einhver
einstaklingur hafi ekki alveg náð flugi hérna hjá okkur og svo erum við kannski að
senda einhver skilaboð til annars fyrirtækis og eyðileggja fyrir honum tækifæri.
Þannig að persónulega þá hef ég fundið fyrir því að ég er svona þó nokkuð á
bremsunni. Ég læt vita, staðfesti að hann vann hérna í þessi ár og þetta eru verkefnin
sem hann sinnti og við getum ekki annað sagt en eitthvað gott um hann eða eitthvað
svona. Þannig að maður er ekki að segja allan sannleikann alltaf. Í Bandaríkjunum til
dæmis eru lögin mjög skýr þar, þú mátt staðfesta að einstaklingurinn var þarna við
störf og við hvað hann starfaði. Þú mátt ekki gefa feedback á hvernig hann stóð sig
eða af hverju hann hætti eða neitt. Mér finnst við vera að færast þangað.

Friðrik nefndi auk þess að hann hafi einu sinni fengið símtal frá einstaklingi sem
starfaði hjá þeim og kvartaði yfir því að þau hefðu skemmt fyrir honum tækifæri útaf
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umsögn sem fyrrverandi yfirmaður hans gaf. Hann benti einnig á það að það væri
auðveldlega hægt að hringja í mannauðsstjóra og þykjast vera einhver annar og fá þannig
allar upplýsingar um viðkomandi.

7.7 Þróun og ákvarðanataka
Fjórir af sex viðmælendum höfðu tekið þátt í innleiðingu núverandi kerfis hjá fyrirtækinu.
Dagný talaði um að hún hefði verið í nánu samstarfi við fyrirtækið sem sæi um H3 kerfið.
Þegar að hún hóf störf sem mannauðsstjóri hjá fyrirtækinu hefði þetta mannauðskerfi
verið til staðar en í allt annarri mynd. Hún sagði að breytingarnar hefðu bæðu verið vegna
hraða í tækniþróun þannig að möguleikar í kerfinu hefðu aukist verulega en auk þess hefði
hún verið mikill þátttakandi í að þróa kerfið í takt við fyrirtækið. Hún sagði: „Þannig að
það er kannski ástæða þess líka að það hentar okkur svona vel, vegna þess að við höfum
fengið að taka þátt í að þróa það.“
Ari sá um að velja inn mannauðskerfi fyrir fyrirtækið og tók ákvörðun um hvaða kerfi
var valið. Hann sagði: „Ástæðan fyrir því að þetta varð svo fyrir valinu því að ég talaði við
fólk í minni starfsgrein og fólk var bara sammála um að þetta væri, hefði bara höfuð yfir
önnur kerfi.“
Friðrik bar einnig ábyrgð á að velja mannauðskerfi fyrir fyrirtæki F, hann sagði að þau
hefðu valið mannauðskerfið Workday þar sem það hentaði þeirra fyrirtæki og gæti
gagnast þeim vel.
Einar tók þátt í að velja inn nýtt kerfi. Hann skoðaði helstu kerfi sem eru í boði og
leitaði meðmæla. Hann sagði að það væru í raun einungis tvö stór mannauðskerfi í gangi
á Íslandi, það væru H3 og Kjarni. Hjá fyrirtæki hans var ákveðið að taka inn Kjarna þar sem
þeim fannst það koma betur út og henta þeirra starfsemi betur.

7.8 Stuðningur stjórnenda
Þegar spurt var hvernig viðmælandi upplifði stuðning stjórnenda hjá fyrirtækinu varðandi
meðferð skjala og upplýsinga voru allir viðmælendur sammála um að þeir fengju fullan
stuðning stjórnenda. Ari sagði: „Stuðningurinn gæti ekki verið betri, eigum við ekki bara
að orða það þannig. Maður blómstrar aldrei meira en þegar maður fær traust og frelsi til
athafna.“ Björn sagði: „Þetta er nú bara svo mikið í okkar höndum, minna í höndunum á
stjórnendum, það er ekkert vandamál varðandi þetta.“ Dagný sagði: „Þannig að já við
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höfum bara allt um það að segja hvernig við viljum hafa það. Við þurfum ekki að ræða
það neitt sérstaklega við einn eða neinn.“
Einar sagði að hann fengi góðan stuðning frá stjórnendum: „Menn eru almennt inn á
því að þetta þurfi að vera í lagi. Menn vilja að hafa þetta í lagi. Þannig að við erum að búa
til ákveðin verkfæri sem þeir geta þá stuðst við og nýtt sér í vinnunni.“
Friðrik sagði: „Já ég held að þeir treysti okkur algjörlega fyrir þessu. Þeir eru auðvitað
líka kátir með þetta að hafa allar þessar upplýsingar á einum stað. Þannig að stuðningur
frá þeim er bara eins best er á kosið.“
Guðrún sagðist ekki alveg vita hvað hún ætti að segja varðandi stuðning stjórnenda,
það væri ekki endilega neitt sem hún hefði verið að leita eftir.

7.9 Hvað gengur vel og hvað mætti betur fara?
Þegar spurt var hvað gengi vel og hvað mætti betur fara varðandi utanumhald upplýsinga
og skjala varðandi starfsmenn fyrirtækisins voru svörin aðallega tengd rafrænum kerfum.
Björn sagði: „Það sem gengur alveg tvímælalaust vel er að hlutirnir eru á þeim stöðum
sem þeir eiga að vera á og það sem mætti fara betur er að hafa þetta á færri stöðum
heldur en er í dag. Þetta er svona kerfisvandamál.“
Ari sagði: „Það sem gengur rosalega vel að mínu mati er það einmitt að ég er aldrei
meira en þremur músasmellum frá þeim upplýsingum sem mig vantar.“ Hann var einnig
ánægður með hvernig hlutirnir virkuðu bæði varðandi meðferð skjala og aðgangsstýringu
að skjölunum, því að með henni gæti hann vitað nákvæmlega hvað hver gæti séð. Hann
taldi þó að: „Það sem betur má fara er klárlega þessi geymsla upplýsinga sem er óþarfi og
sem má væntanlega spyrja sig að hvort sé í lagi eða ekki.“
Dagný sagði: „Ég er náttúrulega gríðarlega ánægð með að þetta skuli allt vera orðið
rafrænt hjá okkur. Þá var mikill sigur unninn. Þannig að nú getur maður bara með einum
músa-klikk fengið öll gögn sem maður þarf um starfsmanninn.“ Hún sagði að þó „mætti
alltaf gera betur, flokka betur, raða þessu á annan máta ... það er endalaust hægt að
breyta og bæta og vinna í að betrumbæta kerfið“.
Guðrún sagði að það sem mætti betur fara væri að: „það er oft á tíðum svo mikill
hraði á öllu til þess að láta hlutina ganga að þá nær maður kannski ekki að klára hlutina
nógu vel, þú veist á lokametrunum. Ég passa nú upp á það nauðsynlegasta en mætti vera
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duglegri við hitt.“ Ástæður þess sagði hún vera að þar sem hún væri ein í mannauðsmálum
væri mjög annasamt hjá henni.
Friðrik sagði:
Það er þetta að vera með eitt kerfi sem heldur utan um allt, auðvitað hefði verið
idealt að vera líka með utan um launin þarna inni sko. Þá ertu með allt á einum stað
bara. Ég myndi segja að það að hafa eitt kerfi er í raun og veru það jákvæða. Við
eigum svo eftir að laga þetta með eyðingu gagna. Við ætlum þangað vegna þess að
við viljum bara hafa það í lagi.

Einar sagði að skjölin væru í „þokkalegu standi“, þau væru núna að reyna að gera
þetta miðlægt og sagði: „Það sem við erum að reyna að gera er að við erum að reyna að
koma öllum skjölum í félaginu í heild sinni, á öllum starfstöðvum, rafrænt á einn stað.
Þannig að við höfum einn punkt til að vinna út frá.“
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8 Þátttökuathuganir og fyrirliggjandi gögn – ný reglugerð og ný lög
Í þessum kafla verður farið yfir það sem fram kom í þátttökuathugunum varðandi nýja
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins og ný lög um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga. Fjallað verður um kortlagningu og vinnsluskrár, öflun upplýsinga og
samþykki. Að auki verður fjallað um rétt einstaklinga að upplýsingum og réttinn til þess
að gleymast. Í þátttökuathugunum komu því ýmis atriði fram sem dýpkuðu skilning
rannsakanda á efninu. Í öllum athugunum var greinilegt að mikill áhugi var á að skilja
þessar flóknu lagabreytingar og þátttakendur gripu greinilega tækifæri til að fara á
fyrirlestra um efnið fegins hendi, til þess að reyna að átta sig á hvað þessar breytingar
gætu haft í för með sér. Gott dæmi þess var að uppselt eða fullt var á alla fyrirlestra, sem
er óvenjulegt bæði hjá Félagi um skjalastjórn og einnig hjá Advania.
Varðandi persónuverndarreglugerðina sagði einn fyrirlesarinn að það kæmi vissulega
ekkert í staðin fyrir að lesa reglugerðina en þar sem að þetta væru einhverjar 80 blaðsíður
af tormeltum lagatexta væri hægt að byrja á því að að lesa greinar 1-36, þar sé meginefnið
á um það bil 20 blaðsíðum. Hann benti fólki á að gefa sér tíma og fara á fundi og hlusta á
erindi varðandi reglugerðina. Það væri alltaf eitthvað nýtt sem kæmi fram og færði manni
eitt skref í átt til skilnings. Sagði hann auk þess að þegar farið væri að rýna í reglugerðina
kæmi í ljós að hún væri mjög ítarleg. Það væru alls konar hlutar sem þyrfti að breyta og
laga og bæta. Þar mætti nefna að oft þyrfti að breyta verklagi og hugsanlega breyta um
kerfi og svo framvegis. Ef ætlunin væri að sökkva sér strax í þetta og byrja að framkvæma
allt sem fyndist, myndi verkið virðast óyfirstíganlegt. Það þyrfti að sýna þolinmæði og
byrja á að fá yfirsýn yfir verkið.
Hann benti á að þetta væri ekki átaksverkefni heldur væri verið að koma á varanlegri
breytingu, þar sem verið væri að innleiða ný réttindi þegna í Evrópu. Hann sagði að hafa
þyrfti í huga að þetta væri ekki keppni og sagði: „Við erum ekki að keppa um hver er bestur
í innleiðingu reglugerðarinnar.“ Hann minnti á að líta þyrfti á reglugerðina sem tækifæri
en ekki ógn. Kostirnir yrðu þeir að gæði gagna yrðu hreinni, gögnin yrðu á réttum stöðum
og viðeigandi, auk þess sem rétt gögn væru notuð hverju sinni. Hann sagði einnig að
viðskiptaferlar yrðu styttri, skilvirkari og jafnvel sjálfvirkari. Auk þess yrðu gagnsæi, ábyrgð
og upplýsingaöryggi yrðu til staðar í fyrirtækjum í auknum mæli.
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8.1 Kortlagning
Í öllum athugunum kom fram að mikilvægt væri að fá sérfræðiaðstoð til þess að kortleggja
starfsemina og að sérlega gott væri að fá inn sérfræðing í persónurétti. Auk þess kom
fram í öllum þátttökuathugunum að til þess að átta sig á umfangi persónuupplýsinga og
vinnslu þeirra væri mikilvægt að kortleggja alla vinnslu, fara í allar deildir fyrirtækis og sjá
hvaða verk væri verið að vinna og hvenær væri verið að snerta á persónuupplýsingum
með einhverjum hætti. Einn fyrirlesari benti á að hægt væri að hugsa um vinnslu þannig
að ef maður snertir á einhverju þá væri maður orðinn vinnsluaðili. Í athugunum kom
einnig fram að mikilvægt væri að skjalastjóri væri þátttakandi í vinnu varðandi
kortlagningu þar sem hann hefði þekkingu á hvaða skjöl væri verið að vinna með innan
fyrirtækis.

8.2 Vinnsluskrá
Einn fyrirlesari benti á að vinnsluskráin væri „í raun hjartað í þessu öllu saman“. Þegar
einhver kæmi og gerði úttekt hjá fyrirtækinu þá þyrfti fyrst og fremst vera hægt að sýna
fram á vinnsluskrána. Þar kæmi allt fram varðandi hvernig unnið væri með
persónuupplýsingarnar innan fyrirtækisins. Bent var á að annað hvort þyrfti að gera
vinnsluskrá eða víkka út skjalavistunaráætlun til þess að hún næði til persónuupplýsinga.
Skjalavistunaráætlun og vinnsluskrá væru unnar út frá svipuðum hugmyndum. Væri
fyrirtæki með skjalavistunaráætlun yrði að vera hægt að víkka hana út til þess að hún
næði til meðferðar persónuupplýsinga. Í athugunum kom auk þess fram að skjalastjórar
hefðu þekkingu á gerð skjalavistunaráætlunum og þar af leiðindi reynslu og þekkingingu
í gerð vinnsluskrár.
Eftir innleiðingu nýrra laga yrði skylt að hafa innra eftirlit með vinnslu
persónuupplýsinga sem framkvæma þyrfti árlega og sú skýrsla yrði þá tekin saman og
varðveitt. Hafa þyrfti þó í huga að einkafyrirtæki þyrftu að setja sér verklagsreglur
varðandi eyðingu. Opinberar stofnanir væru þegar með slíkar reglur, þar sem þær væru
skilaskyldar til Þjóðskjalasafns.

8.3 Öflun upplýsinga
Þegar rætt var um meðalhóf varðandi öflun upplýsinga var tekið dæmi að í
atvinnuumsóknum væri ekki hægt að óska eftir upplýsingum um persónuhagi eins og um
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nánasta aðstandanda eða um sakavottorð umsækjanda. Þessar upplýsingar væru ekki
nauðsynlegar fyrirtækinu nema þegar og ef viðkomandi væri ráðinn í starfið. Það væri
hægt að hafa skilyrði um að umsækjandi hefði hreint sakavottorð en ekki hægt að óska
eftir því nema viðkomandi væri ráðinn. Hingað til hefðu mörg, ef ekki flest, fyrirtæki verið
að óska eftir þessum upplýsingum í umsóknum.

8.4 Samþykki
Í öllum athugunum kom fram að nú yrðu mun strangari kröfur um samþykki. Heimildir til
vinnslu væru eins og í núgildandi lögum en að nú væri samþykki orðið „strangara“. Það
þyrfti að orða samþykkið mjög skýrt. Það þyrfti að vera hægt að sanna að viðkomandi
hefði samþykkt upplýsingaöflunina. Eftir innleiðingu laganna yrði ekki lengur nóg að haka
í reit eða smella á „hlekk“ til þess að samþykkja, auk þess að nú yrði ekki lengur í boði að
einstaklingur samþykkti með langri klausu, heldur þyrfti að vera mjög skýrt hvað
viðkomandi væri að samþykkja. Rætt var um að það þyrfti að vera jafn auðvelt að hætta
við samþykki og að veita það. Ef samþykkt væri rafrænt á netinu þyrfti að vera hægt að
hætta við með sama hætti.

8.5 Afhending upplýsinga og rétturinn til að gleymast
Varðandi afhendingar upplýsinga til einstaklings var lögð áhersla á að ábyrgðaraðila bæri
skylda til þess að verða við þeirri beiðni. Benti einn fyrirlesari á að þó svo að það gæti
verið mikil vinna væri ekki heimilt að rukka fyrir það, auk þess sem það yrði að vera
framkvæmt innan mánaðar eftir að viðkomandi óskaði eftir upplýsingunum. Hún benti á
að það þyrfti því að skoða vel hvað væri verið að vista því að mögulega væru einhverjar
upplýsingar sem væri óhentugt að afhenda til einstaklings, eins og til dæmis upplýsingar
úr starfsmannaviðtölum.
Bent var á að rétturinn til að gleymast ætti við með ákveðnum takmörkunum. Ef
starfsmaður hætti, gæti hann óskað eftir að láta eyða upplýsingum um sig. Fyrirtæki væru
þá skyldug til þess að verða við þeirri beiðni. Tekið var þó sérstaklega fram að opinberar
stofnanir væru undanskildar því út frá lögum um opinber skjalasöfn. Fjallað var um að
sérlög gangi framar almennum lögum, þannig að lög um opinber skjalasöfn gengju framar
persónuverndarlögum. Ef einstaklingur óskaði eftir því að láta eyða öllum upplýsingum
um sig þyrfti að hafna þeirri beiðni, hjá opinberum stofnunum. Afhendingarskyldir aðilar
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þurfa því að gæta þess að eyða ekki nema með leyfi frá Þjóðskjalasafni. Þetta ætti einnig
við um þegar umsækjandi sem sækti um starf fengi ekki starfið. Þá yrði að varðveita
umsóknina á grundvelli laga um opinber skjalasöfn.

8.6 Ábyrgð og aðgangur
Einn fyrirlesara frá Advania benti á að þau hjá Advania væru í mörgum hlutverkum
varðandi ábyrgð og vinnslu persónuupplýsingar. Hann sagði að þar sem kjarnastarfsemin
væri í hýsingu og rekstri, væru þau þar í hlutverki ábyrgðaraðila þar sem þau væru að búa
til kerfi sem halda utan um persónuupplýsingar.
Þetta kom einnig fram í annarri þátttökuathugun. Þar var fjallað um að með
reglugerðinni væri gerð þessi krafa á að upplýsingakerfi væru með öryggisatriði eins og
örugga eyðingu gagna innbyggða í hugbúnaði en að það væri ekki endilega þannig hjá
öllum núna. Eftir innleiðingu laganna ætti þetta að vera á ábyrgð hugbúnaðarsala en einn
fyrirlesarinn benti á að fyrirtæki þyrftu samt sem áður að passa upp á þetta.
Í einni þátttökuathugun kom fram að það sem lögfræðingar hefðu gert athugasemdir
við varðandi breytingar sem fyrirtæki þyrftu að gera, væri meðal annars að auka þyrfti við
fræðslu starfsmanna. Endurskoða þyrfti aðgangsstýringar út frá meðalhófi og réttmæti
aðgangs, auk þess sem endurskoða þyrfti umsóknir og þær upplýsingar sem óskað væri
eftir í þeim.
Í þátttökuathugunum kom auk þess fram að þegar mæta ætti réttmæti aðgangs að
persónuupplýsingum væri réttmætt að skjalastjóri hefði aðgang að öllum skjölum og
upplýsingum innan fyrirtækisins. Auk þess var rætt um að mikilvægt væri að skjalastjórar
tækju þátt í innleiðingu persónuverndarreglugerðar, sér í lagi vegna þess að skjalastjórar
hefðu góða yfirsýn yfir vinnslu og meðferð skjala og upplýsinga innan fyrirtækis. Síðast en
ekki síst var bent á að skjalastjórar þyrftu að stíga fram og koma að kortlagningu og gerð
vinnsluskrár þegar tekið yrði til þess að innleiða breytingar í kjölfar nýrra laga.

8.7 Fyrirliggjandi gögn – lög, reglugerðir og kjarasamningar
Skoðuð voru fyrirliggjandi gögn varðandi lög og reglugerðir til þess að reyna að afla
upplýsinga um geymslutíma skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn. Erfitt reyndist að
finna skýrar upplýsingar um hvað þarf að geyma upplýsingar um starfsmenn lengi og
hvenær á að eyða þeim. Þessar upplýsingar voru þó aðgengilegar varðandi opinberar
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stofnanir, vegna skilaskyldu þeirra til Þjóðskjalasafns. Í lögum um Þjóðskjalasafn Íslands,
nr 66/1985, kemur fram að engu megi eyða hjá opinberum stofnunum. Hið sama gildir
ekki um einkafyrirtæki, þau þurfa að fylgja lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga. Þar segir að eyða þurfi gögnum sé ekki lengur þörf fyrir þau og að ekki
sé heimilt að nota þær upplýsingar í neinum öðrum tilgangi en þeirra var upphaflega
aflað.
Í upphafi virtist út frá gagnaleit að geyma þyrfti upplýsingar í sjö ár út frá lögum um
atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Þar segir að vinnumálastofnun sé heimilt að óska
eftir frekari upplýsingum frá vinnuveitanda til þess að hægt væri að staðfesta upplýsingar
sem kæmu fram í vottorði. Þar segir auk þess:
Við útreikninga á ávinnslutímabili þegar kemur til geymdrar atvinnuleysistryggingar
skal líta til síðustu tólf mánaða sem umsækjandi hefur starfað á innlendum
vinnumarkaði á síðustu 84 mánuðum frá móttöku umsóknar, uppfylli hann skilyrði
laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar að öðru leyti.

Við nánari greiningu var ljóst að þessar upplýsingar var hægt að nálgast hjá skattstjóra
og því ekki þörf á að atvinnurekendur geymi þær upplýsingar.
Að auki fannst við leit þessara upplýsinga að ef starfsmaður lenti í slysi á vinnustað
þarf fyrirtæki að eiga upplýsingar um það í 10 ár eftir slysið. Það kemur fram í 3. gr.
Reglugerðar um tilkynningarfrest slysa samkvæmt III. kafla laga nr. 117/1993 um
almannatryggingar. Þar segir: „Almennt skal ekki fallið frá kröfu um að slys sé tilkynnt
innan tilkynningarfrests þegar liðið hafa meira en 10 ár frá því að slys bar að höndum og
þar til það er tilkynnt til Tryggingastofnunar ríkisins.“
Í kjarasamningum má finna upplýsingar varðandi kjör starfsmanna sem byggja á
starfsaldri. Byggist starfsaldurinn upp út frá uppsöfnuðum tíma sem gildir einnig um þann
tíma sem viðkomandi vann á öðrum vinnustað. Það er ein helsta ástæða þess að fyrirtæki
þurfi að eiga sögu starfsmanns innan fyrirtækisins. Kjararannsóknir byggja oft á eldri
gögnum. Það mátti meðal annars sjá í kjarasamningi SSF og SA og kjarasamningi VR og SA.
Í grein 1.1.3 í kjarasamningi SSF og SA segir:
Við röðun í launaflokka skal meðal annars tekið tillit til starfsaldurs og menntunar.
Eitt ár í starfi jafngildir einum flokki í launatöflu. Starfsaldur er ákveðinn með hliðsjón
af eftirfarandi: a) Störf hjá fjármálafyrirtæki reiknast að fullu. b) Störf hjá ríki,
sveitarfélagi og öðrum aðilum reiknast að fullu, enda nýtist sú reynsla í starfinu. Með
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starfsaldri skv. þessari grein er átt við samfelldan starfstíma í a.m.k. 50% starfs í 3
mánuði eða lengur.

Í grein 1.1.2 í kjarasamningi VR og SA segir: „Starfsmaður skal leggja fram
staðfestingu á starfsreynslu í starfsgrein og starfsaldur metin frá og með næstu
mánaðamótum eftir að staðfesting liggur fyrir.“
Varðandi varðveislu pappírsgagna var einnig erfitt að finna lög eða reglur sem
einkafyrirtæki þurfa að fara eftir. Skoðuð voru lög Þjóðskjalasafns Íslands nr. 66/1985 um
skilaskylda aðila auk annarra reglna Þjóðskjalasafns, til dæmis um rafræna skjalavörslu, til
þess að reyna að varpa ljósi á hvernig varðveita skuli pappírsgögn hjá opinberum
stofnunum. Það var gert til þess að athuga hvort einkafyrirtæki gætu mögulega tileinkað
sér hluta af reglum eða komið sér upp svipuðu verklagi og segir til um í lögum um
Þjóðskjalasafn. Á heimasíðu Þjóðskjalasafns Íslands er hægt að lesa um reglur um
varðveislu og grisjun á mörkum pappírsskjala myndunar og rafrænnar skjalavörslu. Þar
segir:
Ástæðan er sú að rafræn varðveisla upplýsinga réttlætir ekki sjálfkrafa eyðingu þeirra
pappírsgagna sem varðveita sömu upplýsingar heldur þarf stofnun að sækja um
heimild til grisjunar pappírsgagnanna.Varðveisla upplýsinga á rafrænu formi gildir þó
ekki sem rök fyrir eyðingu þeirra á pappírsformi nema hinn afhendingarskyldi aðili
hafi tekið upp rafræna skjalavörslu samkvæmt reglum Þjóðskjalasafns Íslands um
rafræn opinber gögn og skil á þeim.
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9 Samantekt og umræður
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknar ræddar og bornar saman við
fræðilega umfjöllun úr fyrsta kafla. Dregnar verða ályktanir og leitast við að svara
rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi. Að lokum eru listaðar
hugrenningar rannsakanda um meðferð skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn
fyrirtækis.
Í byrjun rannsóknar var lagt upp með þrjár spurningar:
Hvernig eru skjöl og upplýsingar sem varða mannauð meðhöndluð innan fyrirtækis?
Hvert er hlutverk rafrænna kerfa við meðferð skjala sem varða mannauð?
Hverju þurfa mannauðsstjórar og skjalastjórar að huga að við meðferð skjala og
upplýsinga varðandi starfsmenn fyrirtækis út frá nýjum lögum um persónuvernd og nýrri
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins?

9.1 Meðferð skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn
Í viðtölum komu fram gagnlegar upplýsingar um hvernig meðferð skjala og upplýsinga
væri háttað hjá fyrirtækjunum. Helstu niðurstöður eru þær að skjöl og upplýsingar
varðandi starfsmenn fyrirtækis væru að mestu leyti meðhöndluð í sérstökum rafrænum
kerfum. Farið verður yfir hlutverk rafrænna kerfa við meðferð skjala í næsta kafla.
Í öllum viðtölum kom fram að frumrit undirritaðra samninga væru geymd í
pappírsformi og í flestum tilvikum í skjalaskápum. Þó væru öll gögn skönnuð inn og vistuð
rafrænt þannig að unnt væri að vinna með gögnin í tölvutæku formi. Oftast sá
mannauðsdeild um að skanna inn samninga og skrá upplýsingar í kerfin. Í einhverjum
tilvikum hafði mannauðsstjóri aðstoðarmann sem sá um vinnuna. Við leit og greiningu
fyrirliggjandi gagna fundust ekki mörg lög eða reglur varðandi varðveislu pappírsgagna
hjá einkafyrirtækjum, önnur en lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.
77/2000, lög um bókhald nr. 145/1994 og lög um almannatryggingar nr. 117/1993. Leggja
mætti til að einkafyrirtæki skoði og tileinki sér að einhverju leyti hvernig varðveita skuli
pappírsgögn hjá opinberum stofnunum.
Fram kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar að geymslu- og grisjunaráætlun um
varðveislu gagna var einungis til staðar í fyrirtækjum þar sem skjalastjóri starfaði. Aðilar
sem sinna utanumhaldi persónulegra upplýsinga sem varða starfsmenn þurfa að vita
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nákvæmlega hvað þarf að varðveita, hvar það er geymt og í hvað langan tíma. Í geymsluog grisjunaráætlun kemur fram nákvæm útlistun á þessum upplýsingum, eins og segir
meðal annars í ISO 15489, staðli um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn (Staðlaráð
Íslands, 2005a). Samkvæmt Saffady (2011) er hægt að koma í veg fyrir að óþarfa skjöl,
hvort sem þau eru í rafrænu formi eða á pappír, safnist fyrir í fyrirtækinu, með því að vera
með geymslu- og grisjunaráætlun. Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2008) bendir á að með
rafrænni skjalastýringu er hægt að stýra geymslu- og varðveislutíma skjala út frá kröfum
fyrirtækis auk þeirra laga og reglugerða sem fylgja þarf. Því má sjá að rafræn
skjalastjórnarkerfi geta auðveldað fyrirtækjum að uppfylla lagakröfur. Að auki mætti ætla
að það væri fyrirtækjum til mikilla hagsbóta að hafa fagmenntaðan skjalastjóra sem gæti
borið ábyrgð á skjalastefnu, geymslu- og grisjunaráætlun auk alls heildarverklags sem
varðar stjórnun skjala .
Ólíkt var hvernig eyðingu gagna var háttað hjá fyrirtækjunum. Eyðing starfsumsókna
var þó að mestu meðhöndluð á sama hátt hjá viðmælendum, að umsóknum væri eytt 6
mánuðum eftir að þær bærust fyrirtækinu. Aðeins einn viðmælandi sagði að þau eyddu
engu. Varðandi gögn sem viðkomu starfsmönnum sem höfðu hætt hjá fyrirtækinu talaði
einn viðmælandi um að öllum gögnum væri eytt fimm árum eftir að viðkomandi hætti hjá
fyrirtækinu. Annar viðmælandi sagði að þær upplýsingar væru geymdar samkvæmt
bókhaldslögum í átta ár og svo fargað. Einn viðmælandi sagði að engu væri eytt en þrír
viðmælendur sögðu að engu nema starfsumsóknum væri eytt. Í öðrum fyrirtækjum í
rannsókninni var tekin ákvörðun um að eyða engu, að starfsumsóknum undanskyldum,
ef þau skyldu mögulega þurfa að komast í þau á einhverjum tímapunkti. Flestir
viðmælendur voru ósáttir við að þurfa að eyða upplýsingum og sögðu að þau þyrftu oft
að leita að upplýsingum mörg ár aftur í tímann. Samræmdist það því sem ráðgjafar kerfa
sögðu, að viðskiptavinir vildu helst eiga allar upplýsingar til þess að hafa alla sögu
starfsmanns innan fyrirtækisins og að það væri sérlega mikilvægt ef fyrrverandi
starfsmaður hefði störf aftur hjá fyrirtækinu. Þegar viðmælendur voru spurðir hvað mætti
betur fara voru flest svörin tengd varðveislu og eyðingu gagna. Að mati eins viðmælands
var í raun ekkert sem réttlætti að þau ættu launasögu allra sem starfað hefðu hjá
fyrirtækinu mörg ár aftur í tímann.
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Við greiningu á fyrirliggjandi gögnum reyndist erfitt að finna lagastoðir varðandi lengd
geymslutíma. Öll launatengd gögn tengjast að sjálfsögðu lögum um bókhald nr. 145/1994.
Þó ýmis lög og reglugerðir hefðu verið skoðuð fundust ekki nákvæmar upplýsingar
varðandi geymslutíma gagna um starfsmenn sem væru hættir hjá fyrirtækinu. Í lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 kom fram að eyða þyrfti
persónuupplýsingum, væri ekki lengur þörf fyrir að eiga þær. Að auki sagði að ekki mætti
nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi en þeim sem þeirra var aflað. Ætla má að erfitt sé að
meta hvort það sé þörf fyrir upplýsingar varðandi starfsmenn eftir að þeir hætta hjá
fyrirtækinu.
Ákveðið flækjustig verður varðandi eyðingu upplýsinga, sér í lagi varðandi það að kjör
starfsmanna byggja á starfsaldri, jafnvel uppsöfnuðum frá fyrri atvinnurekendum. Eflaust
má finna þessar upplýsingar í kjarasamningum þó erfitt reynist að finna upplýsingarnar í
lögum. Kjararannsóknir byggja oft á eldri gögnum. Það er ein helsta ástæða þess að
fyrirtæki þurfa að eiga sögu starfsmanns innan fyrirtækisins. Fyrirtæki gefa út vottorð um
að starfsmaður hafi unnið á vinnustaðnum á ákveðnu tímabili og þurfa því að eiga heimild
um hversu lengi starfsmaður hafi unnið í fyrirtækinu. Það má meðal annars sjá í gr. 1.1.3
í kjarasamningi SSF og SA (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja og Samtök
atvinnulífsins, 2015) og í gr. 1.1.2 í VR og SA (VR og Samtök atvinnulífsins, 2015).
Að auki fundust upplýsingar um að eiga þurfi slysasögu. Hafi starfsmaður lent í slysi á
vinnustað þarf fyrirtæki að eiga upplýsingar um það í 10 ár eftir slysið, vegna mögulegra
slysabóta. Það kemur fram í 3. gr. reglugerðar um tilkynningarfrest slysa samkvæmt III.
kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.
Hafa ber í huga að rannsakandi útilokar ekki að hægt sé að finna lög eða reglugerðir
þar sem þessar upplýsingar koma fram. Einungis er ljóst að erfitt þykir að nálgast
upplýsingarnar. Út frá viðtölum virðast mannauðsstjórar koma sér upp verklagi út frá því
sem þeim finnst eiga við, þar sem þeir notuðu ólíkar aðferðir við varðveislu og eyðingu
gagna. Með tilkomu nýrra laga þurfa fyrirtæki nú að setja sér stefnu um eyðingu skjala,
en samkvæmt lögum um persónuvernd nr. 77/2000 ber fyrirtækjum skylda til þess að
eyða óþarfa gögnum sem innihalda persónuupplýsingar.
Benda mætti á að það er í raun matsatriði fyrir hvern og einn hvort gögn séu óþörf
eða ekki. Lagaumhverfi einkafyrirtækja virðist vera á þann veginn að þau geti eytt eða
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geymt gögn eins og þeim finnist henta best fyrir þeirra fyrirtæki, svo lengi sem þau geta
fært rök fyrir því af hverju gögnum er eytt eða þau varðveitt. Út frá því má ætla að erfitt
geti reynst að meta hvort upplýsinga varðandi starfsmenn er þörf eða ekki og hversu lengi
þeirra gæti mögulega verið þörf. Ætla má að viðmælendurnir í þessari rannsókn hafi sett
fram ákveðna stefnu sem þeim fannst henta út frá reynslu sinni. Auk þess má álykta að
ástæða þess að oftast var valin sú leið að eyða engu stafi af því að ekki sé auðvelt að
nálgast greinargóðar upplýsingar um hversu lengi þarf að geyma gögn.
Allir viðmælendur voru á sama máli um mikilvægi þess að skjalamál fyrirtækisins væru
í lagi og uppfylltu lög og reglugerðir varðandi meðferð persónuupplýsinga. Einungis var
skjalastjóri í þremur af sex fyrirtækjum. Í þeim fyrirtækjum virtist utanumhald skjala og
upplýsinga almennt í betri farvegi. Þrír mannauðsstjórar nefndu að þeim þættu rafræn
kerfi vera nægileg skjalastýring og því ekki þörf á skjalastjóra. Tveir viðmælendur voru í
miklu samstarfi við skjalastjóra innan síns fyrirtækis og tveir töluðu um að þau hefðu
fengið fræðslu og aðstoð frá þeim sem seldu þeim mannauðskerfið. Aðeins eitt fyrirtæki
hafði fengið ráðgjafa til þess að taka út stöðu mála varðandi meðferð skjala
mannauðsdeildar.
Samræmist þetta könnun Þjóðskjalasafns þar sem fram kemur að þrátt fyrir
skilaskyldu uppfylli ekki allar stofnarnir ríkisins lagaskyldur varðandi skjalavörslu en að í
þeim stofnunum þar sem fagmenntaður skjalastjóri starfaði væri skjalastjórn stofnunar í
betra horfi (Þjóðskjalasafn Íslands, 2016). Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2003) bendir á að sé
kerfisbundin stjórn skjala ekki til staðar innan fyrirtækis er hætta á að skjöl glatist,
eyðileggist eða rati í rangar hendur. Skjöl fyrirtækis varðveita sögu þess og eru til varnar
ef kemur til lagalegra vafa- eða ágreiningsmála. Með þeim er hægt að fullnægja
reglugerðum og kröfum yfirvalda. Niðurstöður þessarar rannsóknar undirstrika enn frekar
mikilvægi þess að skjalastjóri komi að skjalavörslu fyrirtækis.

9.2 Hlutverk rafrænna kerfa
Í gögnum rannsóknar kom fram að hlutverk rafrænna kerfa hafi afar mikið vægi varðandi
alla meðferð skjala og upplýsinga. Allir viðmælendur greindu frá að í fyrirtækinu væru
notuð rafræn skjalastýring. Þó var ólíkt hvernig kerfi væru notuð við meðferð skjala.
Í þremur af sex fyrirtækum voru mannauðskerfi til staðar í fyrirtækinu auk þess sem
eitt fyrirtæki var í innleiðingarferli á mannauðskerfi. Í rannsókninni kom fram að þeir
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viðmælendur sem notuðu mannauðskerfi virtust almennt ánægðari með þær lausnir sem
notaðar voru varðandi utanumhald skjala og upplýsinga. Önnur kerfi sem notuð voru við
utanumhald upplýsinga varðandi starfsmenn voru bókhaldskerfi og skjala- og
hópvinnukerfi. Þrír viðmælendur nefndu að þau geymdu auk þess gögn í rafrænum drifum
fyrirtækisins. Einn viðmælandi nefndi sérstaklega að nú væru þau að færa sig úr þessari
Navision drifanálgun sem hefði verið svo algeng hér á landi. Jóhanna Gunnlaugsdóttir
(2009) bendir á að með rafrænum kerfum sé hægt koma í veg fyrir að gögn safnist fyrir á
einkadrifum starfsmanna. Hætt er við að skjöl sem eru vistuð og flokkuð á ósamrýmdan
hátt glatist við mannaskipti eða finnist ekki í fjarveru þess starfsmanns sem vistaði skjölin.
Ýmsar aðrar skráningar eru notaðar við utanumhald í mannauðsdeildum. Í viðtölum
kom fram að upplýsingar um starfslok, sérþekking starfsmanna og skráning eigna
fyrirtækis væri meðal þess sem skráð var í rafræn kerfi og tengt við viðkomandi
starfsmann. Þegar starfsmaður hættir hjá fyrirtæki er ástæða starfsloka til að mynda
skráð í kerfið. Einnig kom fram í viðtölum að hjá flestum fyrirtækjunum væru sérþekking
starfsmanna, námskeið eða ráðstefnur sem viðkomandi sótti skráð í kerfi. Að auki var
skráð og haldið utan um hvaða eignir fyrirtækisins væru í notkun hjá hverjum starfsmanni,
svo sem tölvubúnaður, sími, aðgangskort og fleira þess háttar.
Þetta samræmdist því sem ráðgjafar mannauðskerfa sögðu um möguleika innan
kerfa. Nefndu þeir að auk þess væri hægt að sjá nánustu aðstandendur, skráningu á
menntun og fræðslu, þekkingu og svo framvegis. Þannig má halda upplýsingum til haga
og nýta þær til að þróa aðferðir sem taka á vandamálum og geta bætt starfsumhverfi, sé
þess þörf (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).
Í viðtölum kom fram að helmingur viðmælenda væri með mannauðskerfi. Í viðtölum
við ráðgjafa mannauðskerfa kom fram að kerfin eru í senn ráðningakerfi, launakerfi,
fræðslukerfi, skjalakerfi og mannauðskerfi þar sem hægt er að halda utan um allar
upplýsingar sem varða starfsmenn fyrirtækis. Einn viðmælandi sagði að hvers konar kerfi
væri notað hefði sífellt stærra hlutverk í daglegu starfi fyrirtækis. Í mannauðskerfum er til
dæmis hægt að sjá hvernig upphaflegar upplýsingar voru og hafi þeim verið breytt,
hvernig sú breyting var. Nefndu þó báðir ráðgjafar að ekki væri möguleiki á
samþykktarferli varðandi útgáfustýringu skjala. Annar ráðgjafinn nefndi þó að ekki væri
mikið um skjöl í kerfunum heldur mætti frekar segja að upplýsingarnar kæmu fram í
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færslum. Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2004) nefnir að með rafrænni skjalastýringu sé hægt
að auka sjálfvirkni og öryggi. Bendir hún á að með útgáfustýringu skjala sé hægt að gæta
þess að einungis nýjustu skjölin séu í notkun og hægt að sjá þær breytingar sem hafa verið
gerðar á skjali, þá sé algjört gagnsæi á vinnslu skjala til staðar.
Niðurstöður rannsóknar Parry (2011) sýndu fram á að rafræn mannauðsstjórnun geti
aukið virði og árangur fyrirtækis. Samkvæmt Ragnheiði Björgvinsdóttur (2008) getur það
haft áhrif á heildarárangur fyrirtækis ef góð yfirsýn yfir upplýsingar um mannauðinn og
hvernig þeim upplýsingum er stjórnað er til staðar. Með notkun rafrænna mannauðskerfa
er því hægt að auka gæði verkefna mannauðsdeilda.
Út frá því mætti ætla að með mannauðskerfum sé hægt að hafa utanumhald
persónuupplýsinga öruggara þar sem hægt er að aðgangsstýra upplýsingum og gera þær
aðgengilegar þeim sem á þurfa að halda. Geymsla upplýsinga á miðlægum stað gefur auk
þess möguleika á betri yfirsýn á stöðu mála sem varða starfsmenn, þar sem hægt er að
draga tölfræðigögn og skýrslur út úr kerfunum þegar á þarf að halda. Með
mannauðskerfunum er hægt að bæta aðgengi stjórnenda að upplýsingum varðandi
starfsmenn í deild viðkomandi, bæta aðgengi mannauðsstjóra að stöðu mála og með því
móti að auðvelda starfsmönnum að hafa yfirsýn. Þó svo að ljóst sé að með
mannauðskerfum sé hægt að nýta ýmis konar virkni til þess að halda reiður á skjölum og
upplýsingum sem varða starfsmenn fyrirtækis, væri líklega gagnlegt að bæta við
möguleika á útgáfustýringu skjala inn í kerfin.
Í viðtölum kom fram að hægt er að tengja mannauðskerfi við önnur kerfi sem
fyrirtækið notar, til að mynda tímaskráningarkerfi starfsmanna eða bókhaldskerfi.
Tengingar við önnur kerfi geta auðveldað að hafa allar upplýsingar samræmdar þannig að
þær séu réttar og eins í öllum kerfum. Nefndu báðir ráðgjafar mannauðskerfa að hægt
væri að vera með tengingu við Þjóðskrá, þannig að ný heimilisföng gætu uppfærst
sjálfkrafa. Að auki eru kerfin til dæmis tengd við Signet, rafræna undirritun, við Active
Directory eða jafnvel tengingar við heimasíður og innri vefi þar sem starfsmannalistar
uppfærast sjálfkrafa út frá upplýsingum í kerfinu.
Finna má samhljóm milli þessa og fræðanna, en samkvæmt Ford (2012) er hægt að
koma í veg fyrir að margvinna þurfi sömu verk, með því að nota mannauðskerfi. Jóhanna
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Gunnlaugsdóttir (2004) bendir einnig á að með rafrænum kerfum sé hægt að koma í veg
fyrir síendurtekna skráningu upplýsinga.
Ljóst er að með mannauðskerfum er hægt að auðvelda alla vinnu með samþættingu
kerfa og að sleppa við að þurfa að skrá sömu upplýsingar oft inn á mismunandi staði, og
þannig lágmarka innsláttarvillur eða misræmi upplýsinga í mismunandi kerfum eða
kerfishlutum. Að auki mætti ætla að tengingar eins og tenging við Þjóðskrá geti auðveldað
alla vinnu varðandi uppfærslu upplýsinga.
Með mannauðskerfum er hægt að draga fram ýmis tölfræðigögn varðandi starfsmenn
og starfsemi. Í viðtölum kom fram að viðmælendur sóttu tölfræðigögn í kerfin varðandi
veikindahlutfall, starfsmannaveltu og stöðugildi, svo eitthvað sé nefnt. Í einu fyrirtækinu
þar sem ekki var mannauðskerfi sagðist viðmælandi hafa komið sér upp öðrum leiðum til
þess að hafa yfirsýn og notaði til þess hugbúnað sem hann gat nýtt til að draga upplýsingar
úr launakerfinu og útbúið skýrslu með þeim. Hann sagði að það væri nauðsynlegt að vera
með einhverja mælikvarða til þess að hafa einhverja yfirsýn.
Samræmist það umfjöllun Bee og Bee (2005) að með því að draga tölfræði úr
kerfunum og fá skýrslur sé hægt að hafa betri yfirsýn á stöðu mála varðandi mannauð
fyrirtækis. Upplýsingar úr skýrslum sé svo hægt að nota til þess gera breytingar, sé þess
þörf.
Í öllum viðtölum var fjallað um umsóknarferli starfsmanna. Flestir viðmælendur lýstu
umsóknarferlinu þannig að þegar sótt væri um starf hjá fyrirtækinu færðist umsóknin,
með öllum upplýsingum sem viðkomandi skráði, sjálfkrafa í ráðningarhluta kerfisins. Ef
umsækjandi væri síðan ráðinn færðust upplýsingarnar yfir í mannauðshlutann og gögnin
hans (ráðningarsamningur, sakavottorð, upplýsingar um bankareikning og lífeyrissjóð,
upplýsingar varðandi fræðslu og menntun ásamt öðrum persónulegum upplýsingum)
áfram inn í launakerfið og mannauðskerfið. Þetta tengdist því allt innbyrðis og færðist
sjálfvirkt innan kerfis í þann hluta kerfisins sem við átti. Öll fyrirtæki voru með rafrænar
starfsumsóknir. Þrjú fyrirtæki voru með ráðningakerfi sem var hluti af mannauðskerfi og
eitt fyrirtæki var með sérstakt ráðningarkerfi, sem var óháð öðrum kerfum. Tveir
viðmælendur voru ekki með ráðningarkerfi þar sem upplýsingar færðust sjálfkrafa yfir í
önnur kerfi hjá þeim.

114

Í viðtölum kom fram að í einhverjum tilvikum væru vinnuaðferðir ekki skráðar niður
og að í einhverjum tilvikum væri það eingöngu mannauðsstjóri sem hefði þekkingu um
ákveðin mál. Einn viðmælandi sagði til að mynda að það væri kannski ekki heppilegt að
hún vistaði bréf eða upplýsingar aðeins hjá sér og að mögulega gæti þá enginn fundið það
nema hún. Annar viðmælandi nefndi að hann væri búinn að þróa stefnu varðandi meðferð
persónuupplýsinga í mörg ár en sagðist einungis vera með stefnuna í huganum og að það
væri ætlun hans að skrifa hana niður áður en hann hætti. Það gæti komið sér illa fyrir
fyrirtækið ef mannauðstjóri hættir skyndilega eða veikist. Dæmið frá þessum viðmælanda
minnir á að til þess að hægt sé að gera þekkingu aðgengilega þarf að skrá hana í rafræn
kerfi. Sé það ekki gert eftir samræmdu kerfi getur þekkingin orðið óaðgengileg og hætta
er við að hún tapist (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).
Einn viðmælandi sagðist ekki vera nógu ánægður með að vista upplýsingar aðeins inn
á drif eða launakerfi en að það væri mikilvægt að hafa í huga að kerfin séu engin
„töfralausn“, það sé mikil vinna sem felst í því að setja allt inn í kerfið. Samræmist það
Kovach, Hughes, Fagan og Maggitti (2002) sem segja að hafa þurfi í huga að virði rafrænna
mannauðskerfa felist í notkun gagnanna en ekki í upplýsingakerfinu sjálfu.
Í viðtölum kom skýrt fram að mannauðsstjórarnir höfðu nokkuð frjálsar hendur hvað
ákvarðanatöku varðar, um kerfiskaup og annað. Nefndu þó ráðgjafar mannauðskerfa að
ef fyrirtæki væru með undir 100 starfsmenn gæti verið erfitt fyrir þá að sannfæra
stjórnendur um að kaupa inn mannauðskerfi þar sem þeir þyrftu að sýna fram á að
hagræðing fengist með því. Samræmist það því sem Beardwell og Claydon (2010) fjalla
um að mannauðsstjórar þurfi að hafa fullan stuðning stjórnenda til þess að geta unnið
starf sitt á sem áhrifaríkastan hátt. Traust stjórnenda varðandi innkaup, fjölda
starfsmanna í mannauðsdeild og annað sem mannauðsstjóri þarf að sinna sé nauðsynlegt
til þess að mannauðsdeildin nái að skila sem bestum árangri.
Fjórir af sex viðmælendum höfðu tekið þátt í innleiðingu núverandi kerfis hjá
fyrirtækinu. Einn viðmælandi taldi stóran hluta ánægju sinnar með kerfið stafa af því að
hún hafi verið í nánu samstarfi við fyrirtækið sem sér um kerfið og tekið mikinn þátt í
þróunarvinnu tengdri kerfinu. Sem styrkir það sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum
um að mannauðsstjóri þurfi að taka þátt í að þróa kerfið sem getur tekið langan tíma ef
vel á að vera. Sérsníða þarf kerfi að hverri skipulagsheild fyrir sig ef vel á að takast. Ekki er
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nóg að kaupa hugbúnaðinn, aðlaga þarf hvert kerfi fyrir sig að fyrirtækinu þannig að það
nái árangri (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004; 2008).
Í rannsókninni kom í ljós að það sem viðmælendum fannst ganga vel varðandi
utanumhald upplýsinga og skjala, tengdist nánast eingöngu rafrænum kerfum.
Viðmælendur nefndu til að mynda að þeir væru aldrei lengi að finna allar upplýsingar
varðandi starfsmann. Það að hafa eitt heildarkerfi sé í raun það jákvæða við kerfið. Ford
(2012) bendir á að með því að nota rafræn kerfi og losa um pappírsvinnu sé unnt að
varðveita nákvæmar upplýsingar varðandi starfsmenn á miðlægum, öruggum stað. Sé
rafræn skjalastýring mannauðsskjala í réttum farvegi, nær mannauðsstjóri að einbeita sér
betur að öðrum virðisaukandi verkefnum mannauðsdeildarinnar. Kerfin auðvelda þannig
starf mannauðsstjóra varðandi allt utanumhald skjala.
Út frá viðtölum var ljóst að mikill kostur væri fyrir mannauðsstjóra að hafa heildrænt
mannauðskerfi. Það auðveldaði alla umsýslu upplýsinga varðandi starfsmenn töluvert. Öll
sjálfvirkni og samvirkni kerfa auðveldi starf mannauðsstjóra auk þess að gera þeim kleift
að aðgangstýra skjölunum og tryggja þannig öryggi gagna. Einnig er ljóst að tölfræðigögn
geta hjálpað mannauðsstjórum að hafa góða yfirsýn yfir ýmsa þætti er varða starfsmenn
og starfsemi fyrirtækisins. Án mannauðskerfa væri mun erfiðara að nálgast þær
upplýsingar. Mikilvægi þess að vera með rafræn kerfi kom skýrt fram í öllum viðtölunum.
Hlutverk rafrænna kerfa er að varðveita allar upplýsingar starfsmanna, allt frá umsóknum
til starfsloka.

9.3 Meðferð skjala og upplýsinga út frá nýrri reglugerð og lögum
Í gögnum rannsóknarinnar komu fram ýmsar upplýsingar sem varða hugmyndir
viðmælenda um meðferð skjala og upplýsinga um starfsmenn fyrirtækis í ljósi nýrra laga
um persónuvernd og persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins. Fyrirtæki þurfa að
uppfylla lagaskyldur varðandi meðferð upplýsinga og skjala. Lög um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 ná yfir alla vinnslu persónuupplýsinga. Í lögunum
er lögð áhersla á að takmarka aðgengi óviðkomandi að persónugreinanlegum
upplýsingum. Nú hafa verið gerðar endurbætur á persónuverndarreglugerð
Evrópusambandsins og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Með
tilkomu þeirra þarf enn frekar að skoða hvernig meðferð skjala og upplýsinga varðandi
starfsmenn er háttað.
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Út frá samtölum við viðmælendur auk þátttökuathugana mætti álykta að mikill vilji
sé fyrir því hjá mannauðsstjórum og skjalastjórum að vera vel undirbúnir undir
breytingarnar. Virðast þeir telja að standa þurfi vel að innleiðingu breytinga út frá nýrri
reglugerð og nýjum lögum. Í þátttökuathugunum kom fram að fyrirtæki þurfa að
kortleggja alla vinnslu persónuupplýsinga til þess að átta sig á umfangi þeirra. Þá var átt
við að skoða þyrfti hvaða gögn væri verið að vinna með, hvaðan upplýsingarnar kæmu og
í hvaða tilgangi þeim væri safnað, hverjir hefðu aðgang að upplýsingunum og hvernig
gögn væru varðveitt og hversu lengi þau væru varðveitt. Auk þess var fjallað um að í
fyrirtækjum þurfi að móta stefnu og reglur varðandi meðferð persónuupplýsinga. Lögð
var áhersla á að skjalastjórar þyrftu að taka mikinn þátt í kortlagningu á meðferð
persónuupplýsinga og gerð vinnsluskrár. Bent var á að í stað þess að gera vinnsluskrá væri
hægt að víkka út skjalavistunaráætlun, væri hún til staðar innan fyrirtækis, til þess að hún
næði til persónuupplýsinga, þar sem skjalavistunaráætlun og vinnsluskrá væru unnar út
frá svipuðum hugmyndum.
Opinberar stofananir þurfa að setja upp skjalavistunaráætlun. Hún inniheldur meðal
annars skjalalykil, geymslu- og grisjunaráætlun og aðgangsstýringar (Lög um
Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985). Ragna Kemp Haraldsdóttir og Jóhanna
Gunnlaugsdóttir (2015) benda á að mikilvægt sé að aðgengi að upplýsingum sé
samkvæmt lögum og reglum, að öll vinnubrögð séu vönduð og samræmd og að öryggi og
rekjanleiki upplýsinga sé til staðar. Þær segja auk þess að til þess að ná að tryggja það
þurfi að vera starfandi fagmenntaður sérfræðingur á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar.
Þær bendi einnig á að sérfræðingur á sviði skjalastjórnar búi yfir þeirri færni og þekkingu
sem þarf að vera til staðar til þess að hægt sé að gæta þess að upplýsingar og skjöl séu
traust, rekjanleg, gæðastýrð og að sönnunarbyrði og gagnsæi sé til staðar.
Í nýrri reglugerð kemur fram að krafa í nýjum lögum segir að fyrirtæki þurfi að halda
vinnsluskrá yfir vinnslu persónuupplýsinga til þess að geta sýnt fram á að fylgt sé lögum
og reglugerðum varðandi persónuvernd. Í reglugerðinni segir auk þess að vanda þurfi alla
umgengni um trúnaðarupplýsingar og er trúnaður og ábyrgðarskylda þeirra sem með þær
vinna gríðarleg. Fylgja þarf eftir reglulegu eftirliti með starfsháttum þeirra (Council of the
European Union, 2016; Persónuvernd, 2016). Í rannsóknum Jóhönnu Gunnlaugsdóttur
(2008) kom fram að sé til staðar stuðningur stjórnenda hjá fyrirtæki getur innleiðing kerfa
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gengið betur, mætti því segja að slíkt hið sama gæti átt við um innleiðingu nýrra laga og
reglugerðar.
Ljóst er að þekking skjalastjóra á meðferð skjala og upplýsinga út frá lögum og
reglugerðum er mikil og því mikilvægt að skjalastjórar taki þátt í innleiðingu og
framkvæmd breytinga. Skjalastjórar hafa þekkingu og reynslu í að kortleggja starfsemina
þar sem skjölin endurspegla starfsemina. Sérþekking skjalastjóra nær einnig til
skjalavistunaráætlana og þar af leiðandi gerð vinnsluskrár. Mannauðsstjórar þurfa að auki
að vera virkir í öllu innleiðingarferlinu og taka þátt í að móta stefnur og reglur varðandi
meðferð persónuupplýsinga. Til þess að þetta gangi eftir þurfa skjalastjórar og
mannauðsstjórar að hafa fullan stuðning stjórnenda, þar sem gera þarf ráð fyrir tíma og
fjármagni við innleiðingu nýrra laga.
Í þátttökuathugunum var rætt að fyrirtæki þyrftu að koma sér upp verklagi varðandi
tilkynningu öryggisbrota til Persónuverndar. Í einni þátttökuathugun voru miklar
vangaveltur um persónuverndarfulltrúa og hvenær þurfi að tilnefna slíkan fulltrúa. Kom
þá fram að tilnefna þurfi sérstakan persónuverndarfulltrúa sé um að ræða yfirvald,
stofnanir eða aðra sem eru með mikið eftirlit með einstaklingum eða vinnslu viðkvæmra
upplýsinga. Í athugunum kom auk þess fram að sýna þurfi fram á réttmæti aðgengis að
persónuupplýsingum. Þá var sérstaklega bent á að það væri réttmætt að skjalastjóri hefði
aðgengi að öllum skjölum og upplýsingum innan fyrirtækis.
Allir viðmælendur sögðust leggja áherslu á öryggi gagna og aðgangsstýring væri að
öllum upplýsingum og gögnum varðandi starfsmenn. Viðmælendur virtust allir meðvitaðir
um að aðgangsstýring gagna sé grundvallaratriði til þess að unnt sé að gæta öryggis þeirra.
Í viðtölum rannsóknar kom fram að starfsmannaupplýsingar væru aðgangsstýrðar en þó
kom fram að ekki væru öll fyrirtækin með skráða aðgengis- og öryggisstefnu.
Í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 segir að
fyrirtæki þurfi að framkvæma áhættumat og innleiða hæfilegar öryggisráðstafanir. Meta
þarf þá áhættu sem fylgir vinnslu persónuupplýsinga og gera ráðstafanir til þess að draga
úr þeirri áhættu. Til þess að hægt sé að gæta öryggis persónuupplýsinga þarf að huga að
aðgangsstýringu, stjórna hverjir hafa aðgang að upplýsingunum, þannig að einungis þeir
aðilar hafi aðgang sem þurfa þess starfs síns vegna. Í ISO 15489 staðlinum segir að í
aðgengis- og öryggisstefnu eiga að vera leiðbeiningar og formlegar reglur um hverjir hafa
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aðgang að hvaða upplýsingum, hvernig tryggja skuli öryggi gagna og hvernig bregðast
skuli við óvæntum atburðum (Staðlaráð Íslands, 2005a). Nefna bæði Jóhanna
Gunnlaugsdóttir (2009) og Ólafur Róbert Rafnsson (2010) að upplýsingaöryggi sé
lykilþáttur þess að varðveita skjöl á öruggan hátt og að aðgangsstýringar séu einn
mikilvægasti hlekkur gagnaöryggis.
Því mætti segja að leggja þurfi mikla áherslu á öryggi gagna og aðgangsstýringar til
þess að unnt sé að gæta þess að uppfylltar séu kröfur persónuverndarreglugerðar og
lögum um persónuvernd.
Í þátttökuathugunum kom fram dæmi um meðalhóf í söfnun persónuupplýsinga. Þar
var bent á að ekki mætti óska eftir upplýsingum, til dæmis persónuhögum eða
sakavottorðum í umsóknum, þær upplýsingar eru óþarfar þar til starfsmaður hefur verið
ráðinn. Í persónuverndarreglugerð kemur fram að gera þurfi ítarlega greiningu á því hvort
nauðsynlegt sé að eiga og safna upplýsingum meðal annars með tilliti til takmörkunar út
frá tilgangi. Að auki þarf að huga sérstaklega að því að gæta að geymslutíma upplýsinga
og eyða þeim, sé þeirra ekki þörf. Þó þarf að gæta þess að gögnum sem þurfa að vera til
staðar innan fyrirtækis sé ekki eytt. Huga þarf að meðalhófi í söfnun persónuupplýsinga
og aðeins óska eftir því sem nauðsynlegt þykir.
Í nýrri reglugerð og lögum kemur auk þess fram að nú verði strangari skilyrði fyrir
samþykki við vinnslu persónuupplýsinga. Í Evrópureglugerðinni er kveðið á um sértækar
reglur varðandi vinnslu persónuupplýsinga starfsmanna, sér í lagi varðandi vinnslu sem
tengist starfi, ráðningum og framkvæmd ráðningarsamnings. Skyldur ábyrgðaraðila og
vinnsluaðila eru nú mun ríkari en áður. Með ábyrgðarskyldunni þarf ábyrgðaraðili ekki
einungis að gæta þess að farið sé eftir lögum og reglum varðandi vinnslu
persónuupplýsinga heldur þarf hann einnig að geta sýna fram á að það sé gert. Í nýju
reglugerðinni er þess krafist að sérstök áhersla sé lögð á persónuvernd og friðhelgi
einstaklinga þegar kemur að nýjum hugbúnaði og upplýsingakerfum.
Af þessu má sjá að ekki er nóg að kortleggja vinnslu persónuupplýsinga varðandi
starfsmenn fyrirtækis, heldur þarf einnig að skoða gögn varðandi umsækjendur,
fyrrverandi starfsmenn, ráðgjafa, verktaka eða annarra aðila sem viðkoma mannauði
fyrirtækis. Huga þarf því að umsækjendur og starfsmenn þurfa að samþykkja vinnslu

119

persónuupplýsinga auk þess sem að fyrirtæki þurfa að geta sanna að einstaklingur hafi
gefið samþykki sitt.
Í viðtölum nefndi einn viðmælandi að hún treysti á að hugbúnaðarfyrirtækið sem sæi
um ráðningarkerfið passaði upp á að þar væru gögn ekki geymd lengur en þau þurfa að
vera geymd. Í nýrri persónuverndarreglugerð kemur fram að hugbúnaðarfyrirtæki beri
ábyrgð á að tryggja sjálfgefna persónuvernd með tæknilegum ráðstöfunum, þó segir auk
þess í reglugerðinni að vinnsluaðili sé einnig ábyrgur fyrir vinnslunni (Council of the
European Union, 2016; Persónuvernd, 2016). Þurfa því allir aðilar sem koma að vinnslu
að vera meðvitaðir um eyðingu gagna út frá lögum.
Allir viðmælendur, sem spurðir voru, höfðu fengið beiðni um afrit af
ráðningasamningi eða vottorði vinnuveitanda en þeir höfðu þó ekki fengið beiðni frá
einstaklingi sem vildi fá afrit af öllum persónuupplýsingum um sig. Auk þess hafði enginn
þeirra viðmælanda fengið beiðni þess efnis að starfsmaður eða fyrrverandi starfsmaður
óskaði eftir að láta eyða öllum gögnum um sig.
Réttur einstaklings til aðgengis að persónuupplýsingum um sig mun aukast með
nýjum lögum og reglugerð. Hann á rétt á að fá afrit af upplýsingum um sig óski hann eftir
því auk þess sem hann getur óskað eftir að upplýsingum um hann verði eytt þegar þær
eru ekki lengur nauðsynlegar vegna upphaflegs tilgangs þeirra (Council of the European
Union, 2016; Persónuvernd, 2016).
Með sjálfsagreiðslukerfum er hægt að auðvelda starfsmönnum aðgengi að
upplýsingum sem þeim tengjast ásamt því að auðvelda stjórnendum að skrá og afla
upplýsinga varðandi starfsmenn í sinni deild (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Ásta
Bjarnadóttir, 2015). Ætla má að með því að vera með mannauðskerfi með
sjálfsafgreiðslulausnum mun það auðvelda aðgengi einstaklinga að upplýsingum.
Í viðtölum sem framkvæmd voru árið 2015 kom fram að enginn viðmælanda hafði
fengið fræðslu varðandi meðferð persónuupplýsinga. Allir viðmælendur viðtala sem
framkvæmd voru árið 2017-2018 höfðu fengið fræðslu auk þess sem að þeir nefndu allir
að persónuvernd væri til skoðunar í fyrirtækinu í heild sinni.
Í persónuverndarreglugerðinni segir að gerð sé ríkari krafa á fræðslu starfsfólks með
sérstakri áherslu á ábyrgðarskyldu þeirra út frá upplýsingaöryggi og trúnaði. Þar sem
mannauðsstjórar fyrirtækis sjá um að skipuleggja fræðslu starfsmanna mætti leggja til að
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skjalastjóri og mannauðsstjóra vinni saman að skipulagningu varðandi fræðslu varðandi
innleiðingu nýrra laga og reglugerðar. Sýna niðurstöður varðandi fræðslu enn frekar fram
á að nú sé persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga í brennidepli innan fyrirtækja.
Draga mætti þá ályktun að ástæður þess væru meðal annars vegna þeirra háu sekta sem
lagðar verða á fyrirtæki vegna brota á lögunum.
Ólík viðmót komu fram hjá viðmælendum hvað varðar meðmæli. Sumir viðmælendur
sögðu að engin sérstök mörk væru dregin og að þeir svöruðu einfaldlega heiðarlega, hvort
sem það væri jákvæð eða neikvæð umsögn. Á meðan að aðrir viðmælendur nefndu að
þeir staðfestu einungis að viðkomandi hefði unnið hjá fyrirtækinu og á hvaða tíma. Einn
viðmælandi benti á að það væri lenska hér á Íslandi að svara heiðarlega og að það kæmi
erlendum aðilum, sem hringdu eftir meðmælum, á óvart að fá ítarlegar upplýsingar um
viðkomandi umsækjanda. Annar viðmælandi sagði að hann teldi að nú væri þetta mikið
að breytast á Íslandi og benti á að þó svo að viðkomandi einstaklingur hefði ekki hentað í
ákveðið starf innan fyrirtækisins þýddi það ekki að hann gæti ekki staðið sig vel í næsta
starfi. Með því að veita neikvæða umsögn væri hægt að eyðileggja tækifæri fyrir
viðkomandi. Samkvæmt Ástu Bjarnadóttur (2012) ættu meðmæli að hafa það markmið
að staðfesta að umsækjandi hafi unnið hjá viðkomandi fyrirtæki og hvað lengi.
Meðmæli eru því ekki nauðsynlega áreiðanleg umsögn um hvernig umsækjandi muni
henta í það starf sem hann er að sækja um. Hér er um vandmeðfarin gögn að ræða, enda
getur fyrrum vinnuveitandi ef til vill lítið sagt um framtíðarframmistöðu starfsmanns í
ólíku hlutverki á öðrum stað (Armstrong, 2009)
Út frá því mætti álykta að skoða þyrfti betur hvernig ferli varðandi umsagnir eða
meðmæli væru innan fyrirtækja á Íslandi, þar sem nú virðast ósamræmi í þeim aðferðum
sem notaðar eru. Leggja mætti til að skoða út frá lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga hvar mannauðsstjórar ættu að draga mörkin. Hvað mætti segja og
hvað væru óþarfa upplýsingar, þar sem ljóst er aðstanda þarf vörð um
persónuupplýsingar einstaklinga.

9.4 Hugrenningar
Út frá niðurstöðum rannsóknar mætti segja að skoða þyrfti ýmsa þætti til þess að mæta
kröfum sem lagðar eru fram í nýrri reglugerð og lögum um persónuvernd. Í viðtölunum
kom fram að margt væri unnið samkvæmt núgildandi lögum og reglum um persónuvernd
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innan fyrirtækjanna. Til að mynda sögðust allir viðmælendur leggja áherslu á öryggi gagna
og aðgangsstýringu að öllum upplýsingum. Augljóst er þó að hjá sumum þessara
fyrirtækja er tækifæri til úrbóta.
Þessi rannsókn getur lagt mikilvægan grunn að frekari rannsóknum varðandi meðferð
skjala og upplýsinga starfsmanna. Leggja mætti til að skoðað yrði hvernig málum væri
háttað hjá fleiri íslenskum fyrirtækjum, svo sem minni fyrirtækjum á Íslandi, eða
opinberum aðilum. Að auki væri forvitnilegt að framkvæma svipaða rannsókn þegar
reynsla verður komin á þau áhrif sem lögin munu hafa á meðferð upplýsinga varðandi
starfsmenn fyrirtækja. Ljóst er að það á eftir að reyna á ýmislegt varðandi framkvæmd
þeirra. Áhugavert væri að skoða vinnulag varðandi umsagnir eða meðmæli, sér í lagi út
frá nýjum lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta það sem fram hefur komið í öðrum
rannsóknum um mikilvægi aðkomu skjalastjóra að innleiðingu og framkvæmd breytinga.
Það væri því einnig athyglisvert að skoða nánar hlutverk skjalastjóra við innleiðingu nýrra
laga og reglugerðar.
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10 Lokaorð
Í ritgerðinni var fjallað um meðferð skjala og upplýsinga sem við koma starfsmönnum
fyrirtækja. Fjallað var fræðilega um skjalastjórn, mannauðsstjórnun, helstu skjöl varðandi
starfsmenn og rafræn kerfi. Í lok fræðikaflans var sérstaklega fjallað um nýja
persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins og ný lög um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsingar.
Rannsóknin fjallaði um hvernig skjöl og upplýsingar sem varða mannauð eru
meðhöndluð innan fyrirtækis og hvert hlutverk rafrænna kerfa er við meðferð þeirra. Auk
þess var skoðað að hverju mannauðsstjórar og skjalastjórar þurfa að huga að við meðferð
skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn fyrirtækis, út frá nýjum lögum um persónuvernd
og nýrri persónuverndarreglugerð.
Tekin voru átta viðtöl, sex viðtöl við mannauðsstjóra auk tveggja viðtala við ráðgjafa
mannauðskerfa. Fyrirliggjandi gögn um virkni mannauðskerfa voru rannsökuð, auk þess
sem þátttökuathuganir þar sem rannsakandi sat fyrirlestra og námskeið varðandi ný lög
um persónuvernd voru framkvæmdar.
Við úrvinnslu rannsóknargagna mátti sjá ákveðna sameiginlega fleti í viðtölunum.
Viðtölin voru því flokkuð niður í fjögur mismunandi þemu: meðhöndlun skjala,
persónuvernd og gagnaöryggi, rafræn kerfi og mannauðsmál. Fjallað var um hvert þema
fyrir sig auk þess sem fjallað var sérstaklega um upplýsingar úr þátttökuathugunum. Að
lokum voru umræður um niðurstöður rannsóknar þar sem leitast var við að svara þeim
rannsóknarspurningum sem lagt var upp með.
Helstu niðurstöður voru þær að skjöl og aðrar upplýsingar varðandi starfsmenn voru
meðhöndlaðar að mestu leyti í rafrænum kerfum. Mannauðsstjórar þurfa að henda reiður
á miklu magni skjala og upplýsinga sem varða starfsmenn fyrirtækis, varðveita þarf þær
upplýsingar, allt frá umsóknum til starfsloka. Hlutverk rafrænna kerfa hefur því gríðarlegt
vægi við alla meðferð skjala. Sér í lagi auðvelda sérstök mannauðskerfi starf
mannauðsstjóra út frá sjálfvirkni og samvirkni kerfiseininga. Með mannauðskerfum er
hægt að aðgangsstýra upplýsingum og gera þær aðgengilegar þeim sem á þarf að halda
og þannig varðveita persónuupplýsingar á öruggari hátt.
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Með tilkomu nýrrar Evrópureglugerðar og nýjum lögum um persónuvernd þarf enn
frekar að skoða hvernig meðferð skjala og upplýsinga varðandi starfsmenn er háttað auk
þess sem standa þarf vel að innleiðingu breytinga. Í viðtölunum kom fram að margir
þættir væru unnir samkvæmt núgildandi lögum og reglum um persónuvernd innan
fyrirtækisins. Augljóst var þó að hjá sumum þessara fyrirtækja er svigrúm til úrbóta til
þess að unnt sé að uppfylla kröfur.

Eftir vinnuna við þetta verkefni virðist mér sem meðferð skjala í fyrirtækjum helgist að
miklu leyti af hinni eilífu leit að meðalhófi. Annars vegar þarf að taka mið af því hvaða
upplýsingar er mikilvægt að varðveita í ljósi sögu og rekstrar fyrirtækis og á hinn bóginn
að

virðingar

sé

gætt

varðandi

persónuupplýsingar

einstaklinga.

Nýja

persónuverndarlöggjöfin hefur í för með sér byltingarkenndar breytingar varðandi
persónuvernd. Þess er vænst að niðurstöður þessarar rannsóknar geti lagt eitthvað af
mörkum við að auðvelda undirbúning og gildistöku nýju laganna.

____________________________________
Ólöf Ösp Guðmundsdóttir
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Viðauki 1 – Beiðni um viðtal

Nafn og starfstitill
Fyrirtæki
Heimilisfang fyrirtækis
Póstnúmer
Reykjavík, dagsetning, ártal

Efni: Beiðni um leyfi fyrir viðtali við mannauðsstjóra vegna rannsóknar.
Ólöf Ösp Guðmundsdóttir heiti ég og er meistaranemi í upplýsingafræði, á sviði
upplýsinga- og skjalastjórnar, í Háskóla Íslands. Ég er að vinna að eigindlegri rannsókn sem
hefur það að markmiði að öðlast vitneskju um meðhöndlun skjala og upplýsinga varðandi
starfsmenn innan fyrirtækja á Íslandi.
Rannsóknin er hluti af lokaverkefni mínu til meistaraprófs og leiðbeinandi minn er dr.
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, prófessor í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum
samskiptum.
Á næstu vikum hyggst ég taka viðtöl við mannauðsstjóra fyrirtækja þar sem starfa að
lágmarki 400 starfsmenn. Með þessu bréfi óska ég eftir þínu leyfi til að taka viðtal við
mannauðsstjóra hjá (fyrirtæki hér).
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og við úrvinnslu viðtalanna verður
þess gætt að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eða viðkomandi
fyrirtækis.
Gert er ráð fyrir að viðtalið taki um það bil hálftíma í framkvæmd. Niðurstöðurnar munu
birtast í meistararitgerð minni og gætu nýst þeim sem vinna með mannauðsskjöl.
Með von um gott samstarf,
Ólöf Ösp Guðmundsdóttir
Kt. 171181-3489
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Viðauki 2 – Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku

Félagsvísindasvið
Upplýsingafræði

Rannsakandi:
Ólöf Ösp Guðmundsdóttir

kt. 171181-3489

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum
verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala.
Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja upplýsingar til einstaklinga
eða viðkomandi fyrirtækis.
Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er í ferlinu óski hann
þess.

Undirritaður samþykkir hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn á meðhöndlun
skjala er varða mannauð fyrirtækja á Íslandi.

____________________________
Dagsetning og staður

____________________________
Undirskrift þátttakanda

___________________________
Undirskrift rannsakanda
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Viðauki 3 – Persónuupplýsinga starfsmanna

(Ásgerður Kjartansdóttir, 2018).
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