
 

Lokaverkefni til BA prófs  

í bókasafns- og upplýsingafræði 

 Á rafrænu flugi  

Skjalastjórn og upplýsingamiðlun í flugrekstri 

Gunnlaug Dröfn Pálsdóttir 

Leiðbeinandi: Dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
Október 2020 

 
 

 



 

 

Á rafrænu flugi 

Skjalastjórn og upplýsingamiðlun í flugi 

 

Gunnlaug Dröfn Pálsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA–gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

Leiðbeinandi: Dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

12 einingar 

 

 

 

 

 

 

 

Félagsfræði–, mannfræði- og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2020 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á rafrænu flugi 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
 

© Gunnlaug Dröfn Pálsdóttir, 2020 
 
Reykjavík, Ísland, 2020 

  



5 

Útdráttur 

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvernig skjalastjórn og upplýsingamiðlun er háttað í 

fyrirtæki í flugrekstri.  Flugrekstur er byggður á flóknu innlendu og erlendu regluverki.  Til 

þess að hlíta þessu regluverki er nauðsynlegt að hafa gæða- og skjalastjórnarkerfi. Í 

þessari ritgerð verða alþjóðlegir staðlar, gæðastjórnun og skjalastjórn skilgreind og 

útskýrð. Fjallað er um hugtakið skjal og tilurð skjala, lífshlaup skjals og aðferðafræðina í 

skjalastjórn. Einnig verður fjallað um regluverkið og aðferðafræðina í gæða- og 

skjalastjórn sem flugreksturinn byggir á.  Skjöl, skjölun og miðlun upplýsinga er gríðarlega 

stór og mikilvægur þáttur í flugrekstri.  Vinnulag hefur breyst við tölvu- og netvæðingu 

síðastliðinna áratuga.  Sömuleiðis hafa ríkari reglugerðarkröfur haft áhrif á gæðastjórnun 

og annað því tengt þrátt fyrir að grunnurinn sé alltaf sá sami.  Fjallað verður um þær 

breytingar sem hafa orðið á vistun skjala, skjalastjórn og miðlun upplýsinga á síðastliðnum 

tuttugu og þremur árum hjá flugfélagi og hvaða aðferðir, tæki og tól voru og eru notuð í 

dag.  Niðurstöður gefa til kynna mikilvægi þess, vegna umfangs rekstrarins, að gögn séu 

geymd og þeim stýrt miðlægt.  Ennfremur að kerfisbundin skjalastjórn styðji við 

gæðastjórnunarkerfi og þar með reksturinn.  Að auki leiða niðurstöður í ljós mikilvægi 

þess að skjalastjórn sé á höndum starfsmanna sem hafa til þess haldbæra þekkingu. 
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Formáli  

Þessi lokaritgerð er 12 ECTS-eininga rannsóknarverkefni til BA–prófs í bókasafns– og 

upplýsingafræði við Félagsfræði-, þjóðfræði- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

Skoðað er hvernig vistun og breytingar skjala og bóka í flugrekstri hefur breyst og þróast 

með tilkomu tölvutækni síðastliðin tuttugu og þrjú ár.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessors.  Ég 

þakka henni sérstaklega fyrir hvatningarsímtalið, jákvæðnina og dyggan stuðning við gerð 

þessarar ritgerðar. 

Einnig vil ég þakka Árna Gunnarssyni framkvæmdastjóra Air Iceland Connect fyrir að 

leyfa mér að skrásetja skjalastjórn flugrekstrarsviðsins hjá félaginu, Örnu Ómarsdóttur og 

gæðastjóra og Hildi Óskarsdóttir vefstjóra fyrir hvatninguna og prófarkarlesturinn.  Síðast 

en ekki síst þakka ég fjölskyldunni fyrir að umbera mig á meðan þessum skrifum stóð. 

Mosfellsbær 2020 

Gunnlaug Dröfn Pálsdóttir 
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Inngangur 

Ég hef unnið í hart nær tuttugu og þrjú ár í lítilli deild í flugrekstri við umsjón bókasafns.  

Starfið felur í sér vistun, utanumhald og breytingar skjala og handbóka, ásamt því að 

annast upplýsingamiðlun og dreifingu.  Á þessum tíma hafa orðið gríðarlegar breytingar á 

öllu umhverfi okkar hvað varðar framþróun í tölvutækni og möguleikum í vistun skjala og 

upplýsingamiðlun.  Þrátt fyrir það hefur það verið áskorun allan þennan tíma að halda 

skjalamálum, bókasafni og upplýsingamiðlun í lagi. 

Þegar ég hóf störf við flugfélagið 1997 var ég gjörsamlega blaut á bak við eyrun, hafði 

ekki unnið áður á skrifstofu og kunni ekkert til skjala- eða bókasafnsfræða, hvað þá til 

verklags í flugrekstri.  Það var því ekkert annað í boði en að læra til verka af þeim sem 

höfðu komið að þessum málum, oftast í hjáverkum.  Ekki voru miklir fjármunir fyrir hendi 

sem ætlaðir voru þessum málaflokki, þannig að það reyndi á hugmyndaflugið að nýta 

þann tækjakost sem fyrir var. 

Í upphafi voru öll skjöl og bækur sem notuð voru í flugrekstri, á prentuðu formi og var 

öllum bókum og skjölum dreift handvirkt með innanhúss- eða bréfapósti.  Farið var þó að 

vinna bækur í tölvu og svo var prentað og ljósritað af miklum móð.  Faxkerfið (myndsími) 

var tölvupósts- og samfélagsmiðlakerfið á þessum tíma og mikið notað til skjalasendinga. 

Veraldarvefurinn var rétt að hefja innreið sína á vinnustöðum og var ekki sjálfsagður 

hlutur.  Ég fékk til dæmis ekki opinn aðgang á vinnustaðnum að veraldarvefnum fyrr en 

um 1999.  Notkun tölvupósts var rétt að hefjast en einungis skrifstofufólk fékk netfang á 

vegum fyrirtækisins. 

Möguleikar og hröð þróun skjalavistunarkerfa voru rétt að hefja innreið sína í kerfum 

á borð við GoPro og Lotus Notes frá IBM var bylting.  Fartölvur eða snjalltæki voru ekki 

fyrir hendi.  Innri vefur og samfélagsmiðlar voru ekki til á þessum tíma.  Allt eru þetta 

hlutir sem þykja svo sjálfsagðir í dag. 

Þessi ritgerð er dæmi um hvernig rekstur á bókasafni, skjalastjórn og 

upplýsingamiðlun í fámennri deild í flugrekstri var og er framkvæmd.  Einnig er velt fyrir 

sér mikilvægi þess að hafa starfsmann með þekkingu á skjalastjórn og ávinningnum af því 

að vinna eftir stöðlum í fyrirtækjum.  Ritgerðin er um mikið lærdómsferli og fjallar einnig 

um breytta tíma í vistun, stjórnun skjala og upplýsinga með tilurð nýrrar tækni og eftir því 
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sem höfundur öðlaðist meiri þekkingu og skilning á málaflokknum í gegnum námið hjá 

Háskóla Íslands. 

Spurningunni um hvernig skjalastjórn og upplýsingamiðlun í flugrekstri verður háttað 

í framtíðinni er einnig velt upp.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla.  Í fyrsta kaflanum er fjallað lítillega um bakgrunn flugs 

í atvinnuskyni og reglugerðarumhverfið sem unnið er eftir.  Síðan er fjallað um í öðrum 

kafla hvað felst í skjalastjórn, gæðastjórnun og stöðlum, rætt um hugtakið skjal og lífhlaup 

þess.  Fjallað er um hlutverk og markmið skjalastjórnar sem og rafræna skjalavistun og 

skjalastjórnarkerfi.  Í þriðja kafla er fjallað um skjalavörslu samkvæmt kröfum 

Flugöryggisstofnunar Evrópu í flugrekstri, tegund gagna, skjalastefnu og varðveislu.  Fjórði 

kafli fjallar um skjalastjórn og framkvæmd hennar hjá flugrekanda, Flugfélagi Íslands, 

síðar Air Iceland Connect, samkvæmt reglum og hvernig félagið hefur unnið að því að 

uppfylla kröfur Flugöryggistofnunar Evrópu í skjala- og upplýsingamiðlun.  Rúmlega 

tuttugu og þriggja ára skjalasögu sviðsins verður fléttað saman við umræðu allt frá þeim 

tíma þegar einungis var notaður pappír þar til þar til að gögn urðu að stórum hluta rafræn. 

Að lokum, í fimmta kafla eru umræður og lokaorð tíunduð varðandi rafrænt efni og 

þróun þess. 
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1 Bakgrunnur 
Það er margt sem þarf að huga að í flugrekstri. Það þarf að framfylgja ótal lögum og 

reglum.  Það er ekki nóg að hafa flugvél sem flýgur, áhafnir, starfsfólk á hlaði og í 

afgreiðslu og flugvirkja við vinnu, ekkert af þessu fengi að fara fram ef ekki er til staðar 

pappír eða einhvers konar sönnunargögn til þess að styðja við starfsemina.  Öryggisins 

vegna viljum við að flugmaðurinn hafi kunnáttu og leyfi til þess að fljúga, að fyrirtækið 

hafi tilskilin leyfi fyrir rekstur, að búið sé að skrá að ákveðin verk hafi verið framkvæmd í 

flugvélaskoðunum og til séu skráðar leiðbeiningar og verklag um flókin verk til þess að 

hægt sé að viðhafa samræmd vinnubrögð. 

Til þess að starfrækja flugvél í atvinnuskyni þarf leyfi, vottanir, próf, skráningar, 

skírteini, leiðbeiningar, verklög, handbækur og svo má lengi telja.  Þessum gögnum þarf 

að vera hægt að framvísa á skjótan og skilvirkan hátt, því reksturinn sætir miklu innra og 

ytra eftirliti.  Því er skjalastjórn svo mikilvægur og nauðsynlegur þáttur í flugstarfsemi. 

1.1 Löggjöf í flugi 

Í Bandaríkjunum, strax upp úr 1916, var byrjað að ræða um að samræma löggjöf í flugi.  

Samningur um alþjóðlegt almenningsflug var þó ekki gerður fyrr en árið 1944 og voru alls 

54 þjóðir sem gengu að þeim samningi sem hafði það að markmiði að til þess að efla samvinnu, 

vináttu og skilning milli þjóða.  Samningur þessi er oftar þekktur sem Chicago-samingurinn (e. 

Chicago Convension).  Þessi tímamótasamningur leiddi til stofnunar Alþjóðaflugmála-

stofnunarinnar eða International Civil Aviation Organization (ICAO) sem lagði grunninn að 

þeim lögum og reglum sem farið er eftir í dag (International Civil Aviation Organization, án 

ártals). 

Ísland var á meðal stofnþjóða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og tekur enn virkan 

þátt í verkefnum stofnunarinnar, meðal annars með því að innleiða viðauka (e. Annex) við 

Chicago-samninginn í íslenskan rétt ásamt því að gera loftferðarsamninga og tryggja með 

þeim flugsamgöngur á milli Íslands og annarra landa.  

Jafnframt eru innleiddar hér á landi margvíslegar skuldbindingar sem leiða af EES-

samningnum sem snertir flest svið flugmála og veitir meðal annars íslenskum 
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flugrekendum rétt til þess að starfa á Evrópska efnahagssvæðinu.  Heimildir til 

flugrekanda eru gefnar út í samræmi við evrópskt regluverk og gefur þeim þannig 

gagnkvæma viðurkenningu á heimildum sínum innan EES (European Aviation Safety 

Agency, 2020; Stjórnarráð Íslands, án ártals). 

Flugöryggissamtök Evrópu (Joint Aviation Authorities (JAA)) voru sett á stofn um 1970 

til þess að samræma öryggisstaðla og verklagsreglur innan Evrópusambandsins.  Það var 

góð byrjun á þeirri vegferð sem við nú búum við í dag, en flugöryggissamtökin höfðu ekki 

löggjöf eða réttarstöðu innan Evrópu, heldur var um að ræða einskonar heiðursmanna 

félag sem var eftirsóknarvert að vera meðlimur í.  Samtökin gáfu út sameiginlega staðla 

og kröfur sem flugmálayfirvöld í Evrópu leituðust eftir að framfylgja. Með tilkomu 

Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) árið 2013 var sett á fót samevrópskt lagaumhverfi og 

starfa íslenskir flugrekendur samkvæmt þeim.  Ísland er meðlimur að EASA í gegnum EES-

samninginn, þrátt fyrir að vera utan Evrópusambandsins (Skybrary, án ártals; European Union 

Aviation Safety Agency, 2020).  

1.2 Samgöngustofa 

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgangna í lofti, vatni og á landi á Íslandi. 

Stofnunin heyrir undir Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og starfar í samræmi við 

lög nr. 119 frá 30. nóvember 2012.  Stofnunin „tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi og mótun 

alþjóðareglna á starfssviði sínu eftir því sem kveðið er á um í lögum, alþjóðasamningum 

eða með ákvörðun ríkisstjórnar“ (Stjórnarráð Íslands, án ártals; Samgöngustofa, án 

ártals). 

Samgöngustofa  hefur meðal annars „eftirlit með því að starfsemi í loftförum, umferð 

og flutningar, sem henni er að lögum falið að hafa eftirlit með, séu í samræmi við lög, 

reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um viðkomandi starfsemi gilda ásamt því að gefa 

út heimildir í samræmi við lög, reglugerðir og alþjóðlegar skuldbindingar og hafa eftirlit 

með þeirri starfsemi sem grundvallast á þessum heimildum“ (Stjórnarráð Íslands, án 

ártals; Lög um Samgöngustofu nr. 112/2012; Lög um Loftferðir nr. 60/1998; 

Samgöngustofa, án ártals).  

„Íslenskir flugrekendur og áhafnir starfa um allan heim á grundvelli skírteina sem 

Samgöngustofa gefur út“ (Stjórnarráð Íslands, án ártals; Samgöngustofa, án ártals). 

 

https://is.wikipedia.org/wiki/Samg%C3%B6ngu-_og_sveitarstj%C3%B3rnarr%C3%A1%C3%B0uneyti%C3%B0
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1.3 Flugrekstur 

Flugfélag Íslands, síðar Air Iceland Connect, byggir starfsemi sína meðal annars á reglum 

Evrópuþings og ráðsins (EB), sem eru innleiddar í gegnum Flugöryggisstofnun Evrópu 

(European Union Aviation Safety Agency (EASA)).  Regluverkin er útgefin af 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (European Commission (EC)) og innleiddar hér á 

Íslandi í gegnum EES. Reglugerð fyrir flugrekstur (e. Air Operation) er númer EB 965/2012 

með áorðnum breytingum.  Ísland hefur innleitt hana ásamt grunnreglugerð EB 216/2008 

sem innleiðingar reglugerðin (e. implementing rule) sækir stoð sína í.  Með birtingu í 

Stjórnartíðindum og þýðingu á erlendu reglugerðunum fær regluverkið réttarstöðu hér á 

landi (Reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun 

Flugöryggisstofnun Evrópu nr. 812/2012; Reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur 

í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 237/2014).  

Til hægðarauka fyrir hagsmunaaðila birtir EASA óopinbera sameinaða útgáfu af 

innleiðingarreglugerðinni ásamt áorðnum breytingum sem og hliðsjónar- og 

leiðbeiningarefni undir Easy Access Rules of Air Operations (2019).  Vísað verður í þetta 

rit og reglugerðarkafla hér á eftir í þessu verki til einföldunar (European Union Aviation 

Safety Agency, 2019). 

Regluverkið leggur flugrekendum línurnar hvernig vinnslu handbóka og skráningu 

skjala skuli vera háttað. Það er ýmist gert með reglugerðargrein sem skal uppfylla, með 

hliðsjónarefni (e. acceptable means of compliance) sem leitast á eftir að uppfylla eins og 

kostur er eða með leiðbeiningar efni (e. guidance material) sem flugrekendur geta stuðst 

við ef nánari útskýringa eða upplýsinga er þarft.  Samkvæmt grein ORO.MRL.100 um 

handbækur, leiðarskrár og skjöl/gögn (e. manuals, logs and records) er gerð krafa um að 

flugrekandi haldi úti svokallaðri Rekstrarhandbók (e. Operations Manual (OM)) tilgreinir 

regluverkið hvernig handbókin eigi að vera uppsett.  Flugrekandinn hefur heimild til, 

samkvæmt reglugerðinni að smíða sjálfur allar verklags- og vinnureglur út frá þörfum 

rekstrarins svo fremi að það rúmast innan reglurammans og uppfyllir þær kröfur sem 

settar eru þar fram.  Allir, sem vinna við reksturinn, þurfa að hafa aðgang að þessum 

handbók(um) við skyldustörf.  Einnig skal gæta þess að handbækur séu uppfærðar 

samkæmt tilsettum reglum samkvæmt grein ORO.GEN.200 og taki ávallt mið af nýjustu 

uppfærslum (European Union Aviation Safety Agency, 2019).
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2 Skjalastjórn 
Skjalastjórn fellur vel að kröfum gæðastjórnunar. Þeir sem koma að skjalastjórn leggja til 

fagleg vinnubrögð um meðferð skjala á meðan þeir sem starfa við gæðastjórnun leggja 

áherslu á bætt vinnulag.  Þessi tveir þættir skila sér í bættum vinnubrögðum (Alfa 

Kristjánsdóttir, 1995). 

2.1 Gæðastjórnun 

„Gæðastjórnunarkerfi (e. Quality Management System) er sá háttur, sem fyrirtæki hefur 

á því að stýra og stjórna þeirri starfsemi sem tengist því, beint eða óbeint og stuðlar að 

því  að uppfylla væntingar viðskiptavina og/eða hagsmunaaðila. Í stórum dráttum felur 

kerfið í sér stjórnskipulag fyrirtækisins ásamt áætlunum, ferlum, auðlindum og skjölum 

sem notuð eru til þess að ná gæðamarkmiðum, til þess að uppfylla kröfur viðskiptavina 

og til þess að ná fram stöðugum umbótum á gæðastjórnunarkerfinu og þar með 

umbótum á vörum/þjónustu fyrirtækisins í kjölfarið“ (Staðlaráð Íslands, 2011, bls. 11).  

Rekstraraðilar í flugi þurfa að koma sér upp stjórnunarkerfi þar sem EASA gerir kröfu 

um að flugrekandi komi á laggirnar gæðakerfi og tilnefni gæðastjóra.  Hann skal fylgjast 

með því hvort verklag sé fullnægjandi, sannreyna hvort lögum og reglum sé hlítt og að 

verklag í rekstri sé öruggt.  Hann skal einnig koma á laggirnar kerfi til umbóta.  Þar sem 

gæðastjórnunarkerfi veltur á skjölum og skráningu er mjög mikilvægt fyrir flugrekandann 

að hafa gott gæðastjórnunarkerfi, stjórn á skjölum, gæðaskjölum, verklag, skráningu, 

tölvukerfi og bókasöfn í lagi.  Skjalastjórn er ómissandi hluti gæðastjórnunar og 

nauðsynlegur þáttur gæðastjórnunarkerfis (Sigmar Þormar, 2007, bls. 71–72).  

Í gæðastjórnunarkerfi fyrir flugrekendur eru settar fram kröfur í grein ORO.GEN.200 

og skal einnig vera sett fram öryggisstefna, framkvæmd og gerð áhættumata, útlisting á 

skyldum og ábyrgð starfsmanna og skrásetning lykilferla stjórnunarkerfisins og virkt 

eftirlit með þeim ferlum sem flugrekandinn einsetur sér að starfa eftir (European Union 

Aviation Safety Agency, 2019). 
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2.2 Staðlar 

Að vinna eftir alþjóðastöðlum getur verið gríðarlega gagnlegt verkfæri til þess að 

skipulagsheildir geti sýnt fram á að þær séu færar um að uppfylla kröfur um gæði og geta 

gert allt innra og ytra eftirlit svo miklu auðveldara. 

Til eru margir alþjóðastaðlar en hér verður einungis lítillega fjallað um ISO staðla sem 

eru mjög virtir og notaðir vítt og breitt um allan heim. 

Í ISO 9001 gæðastaðlinum eru gerðar kröfur til skjalfestingar.  Skal hún meðal annars 

fela í sér skjalfestar yfirlýsingar um gæðastefnu og gæðamarkmið, gæðahandbók, 

skjalfestar verklagslýsingar og skjöl sem fyrirtækið þarf til að tryggja árangursríka 

skipulagningu, starfrækslu og stýringu á ferlum (Staðlaráð Íslands, 2011, bls. 55). 

Staðallinn ISO 15489-1 og 15489-2 eru fyrirmæli og leiðbeinandi rit um skjalastjórn 

og skilgreinir hvaða þættir þurfa að vera til staðar.  Vísað er til gæðastaðalsins ISO 9001 

og sýnt fram á hvernig staðallinn getur stutt gæðakerfið (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010, 

bls. 145). 

2.3 Hvað er skjal? 

Samkvæmt ISO staðlinum 15489 er varðar upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn, eru 

skjöl skilgreind sem „upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og þeim viðhaldið sem 

sönnunargagni og sem eign skipulagsheildar eða einstaklings til að framfylgja lagalegum 

skyldum eða gjörningi“ (Staðlaráð Íslands, 2018, bls. 16). 

2.4 Lífshlaup skjals 

Lífshlaup skjals er ferli skjals frá því að það er myndað þar til að það er komið úr reglulegri 

notkun.  Virk skjöl eru skjöl sem eru í reglulegri notkun en teljast óvirk ef ekki er verið að 

nota þau en talið að í þau gæti þurft að leita síðar (Sigmar Þormar, 2007, bls. 58). 

2.5 Hlutverk og markmið skjalastjórnar 

Þar sem fyrirtæki, lög og reglur breytast ört er mikilvægt að geta rakið upplýsingar.  

Nauðsynlegt er að hafa stjórnkerfi á hvernig þeim er miðlað og stjórnað til þess að tryggja 

að ytri og innri viðskiptavinir geti gengið að nýjustu og réttustu upplýsingum (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 46). 
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Auknar kröfur rekstri í fyrirtækja hafa áhrif á þörf þeirra á kerfisbundinni stjórn á 

skjölum.  Mörg fyrirtæki stefna að því að öðlast vottun, eða eins og í flugi, að uppfylla 

kröfur fyrir rekstrarleyfi.  Til þess að svo megi verða þarf að skipuleggja og skrásetja 

framkvæmdina.  Starfa skal eftir þeim fyrirætlunum en ef eitthvað fer úrskeiðis þarf að 

greina rót vandans og finna leiðir til úrbóta.  Mikilvægur hluti af þessu ferli er greiður 

aðgangur að skjölum og gott skipulag skjalamála (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. 

Pétursdóttir, 1998, bls. 7).   

Skjalastjórn sem aðferðafræði einblínir með kerfisbundnum hætti á stjórnun 

upplýsinga.  Upplýsingarnar geta verið með ýmsu sniði svo sem skjöl (pappír eða rafræn), 

vefskjöl, myndir, hljóð- og myndupptökur (Saffady, 2016, bls. 1).  Upplýsingarnar þarf að 

vera hægt að nálgast á auðveldan og aðgengilegan hátt.  Enn fremur þarf skipuleg 

samræmd flokkun þeirra að vera til staðar. 

Skjalastjórn felur í sér flokkun og merkingu skjala, dreifingu, vistun, endurheimt, enn 

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

öryggisáætlana og fræðslu starfsfólks um skjalamál (Kristín H. Pétursdóttir, 1988, bls. 52). 

Skjalastjórn tryggir að það skjal sem notað er, sé í raun rétta skjalið, og samþykkt 

nothæft, það er síðasta útgáfa fyrir það verk sem verið er að vinna (Staðlaráð Íslands, 

2011). 

Markmið skjalastjórnar eru að:  

• hægt sé að finna tiltekin skjöl fljótt og örugglega  

• tryggja að skjöl glatist ekki, skemmist eða komist í hendur óviðkomandi aðila  

• koma í veg fyrir að upplýsingar, á hvað formi sem þær eru, safnist fyrir  

• koma í veg fyrir ótímabæra eyðingu skjala (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín 

Ólafsdóttir, 1995, bls. 89).  

Starfsvenjur skjalastjórnar ná til allra aðila innan fyrirtækis sem mynda eða nota skjöl 

í starfi sínu.  Skjalastjórn er það „stjórnunarsvið sem ber ábyrg á skilvirkri og 

kerfisbundinni stýringu á myndun skjala, móttöku, viðhaldi, notkun og ráðstöfun þar á 

meðal ferlum til þess að fanga og viðhalda sönnunargögnum og upplýsingum um 

starfsemi og gjörning í formi skjala“ (Staðaráð Íslands, 2018).  
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Draga má margar ályktanir af skjölum.  Ef eitthvað er hægt að finna að skjölunum 

sjálfum, þeim er illa viðhaldið, í óreiðu eða erfitt er að finna þau má draga þá ályktun að 

eitthvað sé að gæðakerfinu og sem og vörunni og þjónustunni sem verið er að veita.  

Skjölin endurspegla gæði og ástand gæðastjórnunarkerfisins (Brumm, 1995). 

Mikil verðmæti geta verið fólgin í kerfisbundinni skipulagningu skjala.  Þau geta 

skapað ný viðskiptatækifæri, aukið virði fyrirtækisins þar sem að markviss skjalastjórn er 

hluti af eignastýringu, þau styðja við stefnumörkun og ákvarðanatöku innan fyrirtækisins 

og geta veitt fyrirtækinu forskot í samkeppni sem getur svo leitt til aukinna tekna 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 46; Saffady, 2016, bls. 17). 

2.6 Rafræn skjalavistun 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2002) greinir frá því „á tímum rafrænnar skjalavistunar sé enn 

mikilvægara að tryggja að rétt sé staðið að málum þegar heimildin og lýsigögn hennar eru 

varðveitt aðskilin“. Það þurfi að tryggja að skjöl séu:  

• Upprunaleg (e. authenticity) það er ófölsuð og sannanlega mynduð og send af þeim 

sem gefið er til kynna að hafi sent þau og á þeim tíma sem upp er gefinn.  Skipulagsheildir 

þurfa að innleiða skjalastefnu og vinnuferla sem tryggja eðlilegt eftirlit með myndun, 

móttöku, miðlun, viðhaldi og ráðstöfun skjala til þess að tryggja að skjalamyndendur séu 

tilgreindir og hafi til þess heimild.  Þá þarf að tryggja að skjöl séu vernduð fyrir viðbótum, 

niðurfellingum, breytingum, yfirhylmingum og notkun í heimildarleysi.  

• Áreiðanleg (e. reliability) það er að treysta megi að innihald skjals sé rétt lýsing á 

viðskiptum, atburðum eða staðreyndum sem vísað er til.  Til þess að svo megi verða þarf 

skjalið að vera myndað þegar atburður átti sér stað eða fljótlega á eftir og af einstaklingi 

sem var viðstaddur eða þekkir til allra þátta.  

• Heil (e. integrity), það er fullgerð og óbreytt. Nauðsynlegt er að vernda skjöl fyrir 

breytingum en heimilar breytingar þurfa að vera ljósar og rekjanlegar.  

• Nýtanleg (e. useability), þar sem hægt er að staðsetja skjöl, endurheimta, kynna og 

túlka þau þannig að samhengi við atburði, viðskipti og vinnuferla sem réðu mynduninni 

sé Ijóst.  Endurheimt skjala, sem vistuð eru á rafrænu formi, getur orðið nær ógerleg ef 

vistunin er ekki framkvæmd samkvæmt skipulegu vistunarkerfi (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 40).  
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2.7 Rafræn skjalastjórnarkerfi  

Rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK) (e. Electronic Records Management Systems (ERMS)) 

hafa verið þróuð í þeim tilgangi að halda utan um, fanga skjöl og varðveita skjöl 

skipulagsheilda (Magnea Davíðsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2014, bls. 39). 

Johnston og Bowen skilgreindu RSSK í grein frá árinu 2005 (bls. 133) sem sjálfvirk kerfi 

sem hafa þann tilgang að styðja við föngun, notkun og viðhald skjala á pappír og skjala á 

rafrænu formi.  Samkvæmt þeim samanstanda rafrænu skjalastjórnarkerfin af þekkingu, 

sönnunargögnum, lýsigögnum, aðferðafræði, ferlum, tækjum og tólum, úrræðum og 

lausnum.  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2007, bls. 181-182) talar um að aukið magn skjala hafi 

skapað nauðsyn þess að opinberir aðilar taki í notkun rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK). 

„Einungis með réttri notkun slíkra kerfa getur skilvirkt aðgengi að rafrænum upplýsingum 

orðið að veruleika.  Þörfin fyrir kerfisbundna stjórn á skjölum og RSSK hjá 

einkafyrirtækjum er engu minni.  Það auðveldar þeim að stunda eigin atvinnurekstur og 

fullnægja reglugerðum og kröfum yfirvalda um upplýsingagjöf“. 

Enn fremur segir Jóhanna (2007, bls. 181) að gagnagrunnar eins og RSSK notaðir á 

réttan hátt séu góð tæki til að stýra upplýsinga- og skjalaflæði í skipulagsheildum.  Með 

réttri notkun megi stuðla að hagkvæmri og markvissri stjórnun skjala sem felur í sér 

föngun skjala, flokkun, skráningu og vistun á kerfisbundinn hátt í samræmi við stefnu 

skipulagsheilda.  Öllu starfsfólki sem er ætlað vinna í þessum kerfum, geri það á 

samræmdan og réttan hátt í samræmi við upplýsingafræðilegar aðferðir.  Einnig er 

mikilvægt að miða við reglur byggðar á þörfum skipulagsheildarinnar og þeim lögum og 

reglum sem um hana gilda varðandi grisjun, eyðingu og varðveislu upplýsinga (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 181). 
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3 Skjalastjórn í flugrekstri 
Skjalastjórn má útfæra á ýmsa vegu og er flugrekendum nokkuð í sjálfsvald sett hvaða 

aðferðafræði þeir nota. 

3.1 Leiðbeiningar EASA um skjalavörslu 

EASA veitir flugrekendum grunnleiðbeiningar um vörslu skjala og gagna (e. record-

keeping) og verður hér eftir vísað í reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

965/2012 með áorðnum breytingum.  Flugrekendur geta farið eftir lágmarkskröfum sem 

gerðar eru til þeirra samkvæmt lögum og/eða valið að fara eftir bestu venjum og/eða 

stöðlum þar sem EASA gerir ekki kröfu um vottað eða staðlað gæðastjórnunar- eða 

skjalakerfi umfram þær kröfur sem settar eru fram í reglugerðinni en 

gæðastjórnunarkerfið verður þó að vera samþykkt af lögbæru yfirvaldi samkvæmt grein 

ORO.GEN.200.  Samgöngustofa er lögbært yfirvald fyrir flugrekstaraðla á Íslandi og sér um 

framkvæmd hér á landi (European Union Aviation Safety Agency, 2019; Reglugerð um 

tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 237/2014). 

3.1.1 Skjalavarsla 

Samkvæmt grein ORO.GEN.220 skal flugrekandi koma á laggirnar kerfi fyrir skjalavörslu 

(e. record-keeping) fyrir skjöl. Tryggja þarf öruggt geymslurými fyrir skjöl og það verður 

að vera hægt að rekja þau.  Flugrekandi skal skilgreina á hvaða sniði þessi skjöl eiga að 

vera.  Þau mega vera á pappírsformi, rafrænu formi eða hvoru tveggja.  Varðveita þarf 

skjölin svo þau haldist læsileg og verja þau fyrir skemmdum, breytingum og stuldi. 

Í hliðsjónarefni (e. Acceptable means of compliance) við grein ORO. GEN.220(b) segir 

um skjalavörslu að skjöl (e. records) eigi að vera aðgengileg hvenær sem er, innan 

hæfilegs tímaramma og skipulögð á þann máta að rekjanleiki og endurheimt séu tryggð 

innan ákveðins varðveislutíma (European Union Aviation Safety Agency, 2019). 

Í grein ORO.GEN. 14O segir einnig að til þess að tryggja að flugrekandi framfylgi 

kröfum eigi hann veita að yfirvöldum aðgang hvenær sem óskað er að vinnuaðstöðu, 

flugvélum, skjölum, skrám, gögnum, verklagsreglum og öðru sem tengist leyfisskyldri 

starfsemi hans (European Union Aviation Safety Agency, 2019). 
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Það er alls ekki nægjanlegt að vista skjöl heldur verður kerfið í heild sinna að virka.  

Þessar reglur þrýsta á flugrekandann varðandi það að hafa gott skjalastjórnarkerfi til þess 

að aðgengi að skjölum sé eins og best er á kosið og að auðvelt sé að finna þau með 

kerfisbundnum hætti. 

3.1.2 Tegund gagna 

Hugtakið skjal (e. record) kemur víða fyrir í framkvæmdareglugerðinni og er notað 

samkvæmt hliðsjónarefni ORO.GEN.220 (b) og grein ORO. MRL.110 yfir ýmsar tegundir 

gagna sem getur þurft að varðveita sem sönnunargögn. Þessi gögn geta verið af ýmsum 

toga, allt frá microfilmum, floppy diskum, handbókum, geisladiskum, vigtarupplýsingar, 

skýrslum, skírteinum, leyfisbréfum, hljóðgögnum (e. flight data records), flugplönum, 

leiðarbókum og þjálfunargögnum og svo má lengi telja.  Miðað er við að varðveislutími 

hefjist þegar skjal/gagn er stofnað eða síðast uppfært (European Union Aviation Safety 

Agency, 2019). 

3.1.3 Skjalastefna 

Grein ORO.MLR.115 tilgreinir líftíma ákveðinna skjala og gagna sem flugrekandi getur 

unnið skjalastefnu sína út frá.  Líftími þeirra getur verið allt frá því að verki er lokið, til 

dæmis eftir daginn, eða allt til fimm ára (European Union Aviation Safety Agency, 2019).  

Æskilegt er að flugrekandi sé með víðtæka skjalastjórnaráætlun til þess að uppfylla 

þessar kröfur, það er að segja hvaða skjöl/gögn skuli mynda og hvaða upplýsingar þurfi 

að koma fram.  Í þessari áætlun ætti að liggja fyrir ákvörðun um snið og uppbyggingu 

skjalanna og sú tækni sem þarf til þess að mynda skjalið.  Enn fremur ætti að liggja fyrir 

ákvörðun um hvaða lýsigögn eigi að mynda og hvaða kröfur eru gerðir á aðgengi og 

notkun skjala milli rekstrareininga og notenda.  Ákvörðun um varðveislutíma skjala og 

hvernig skipulagning þeirra í samræmi við kröfur ætti að vera til staðar.  Ef skjal/skjöl 

glatast ætti að liggja fyrir áhættumat um endurheimt og verklag um gagnaöryggi.  Ljóst 

þarf að vera hvaða kröfur um varðveislu gagna fyrirtækið hlítir.  Tilgreina þarf hvernig 

bæta megi virkni, skilvirkni og gæði ferla og þeirra ákvarðana sem gætu leitt til betri 

skjalastjórnar og meðferð skjala (Staðlaráð Íslands, 2018, bls. 19). 



21 

3.1.4 Varðveisla skjala 

Þar sem varðveita þarf pappírsskjöl/gögn er lagt til samkvæmt hliðsjónarefni í grein 

ORO.GEN.220(b) að notuð séu traust efni sem þoli reglulega notkun. 

Tölvukerfi sem varðveita gögn þurfa að hafa öflugt afritunarkerfi sem eru uppfærð á 

24 tíma fresti.  Öryggi gagna þarf að tryggja fyrir innbrotum, uppfærslum og tilfærslu 

þeirra.  Afrit gagna ætti að hýsa annars staðar en þar sem unnið með þau og þar sem 

tryggt er að þau haldist í góðu ástandi.  Einnig þarf að tryggja aðgengi skjala/gagna á 

meðan á líftíma þeirra stendur sem getur verið í allt að fimm ár eða lengur sé það talið 

nauðsynlegt fyrir reksturinn (European Union Aviation Safety Agency, 2019). 
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4 Skjalastjórn Flugrekstarsviðs Flugfélags Íslands (Air Iceland Connect) 
Algengt er að flugfélög haldi úti sérstökum stjórnsýslusviðum innan flugrekstrar- og 

tæknisviðs og er því þannig háttað hjá flugfélaginu. 

Þessi svið taka á móti skjölum og bókum sem þeim berast og leggja mat á þau, skrá 

þau og uppfæra ef þarf.  Ennfremur þarf að ákveða hvort skjölin eigi að varðveita, hvort 

einhverju þurfi að henda og/eða grisja. Að lokum þarf að tryggja aðgengi og öryggi 

skjalanna samkvæmt markmiðum skjalastjórnar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín 

Ólafsdóttir, 1995, bls. 89).  

Sviðin útfæra skjalavistunarkerfi fyrir skjöl og bækur að þörfum sviðsins og eru með 

verkferli fyrir skráningu virkra skjala og eru með geymslu- og grisjunaráætlun fyrir skjöl 

fyrirtækisins samkvæmt tilmælum Rekstrarhandbókar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og 

Kristín Ólafsdóttir, 1995, bls. 90). 

Þetta efni getur verið af ýmsum toga, eins og áður hefur komið fram í kafla 3.2.1, en 

það er margt fleira sem þarf að varðveita og skrá skipulega svo sem sérhæfðar 

tæknihandbækur, merkimiðar, límmiðar, eyðublöð, plaköt, efni á vefsíðum og fleira.  Flest 

þessara gagna eru þess eðlis að þau taka örum breytingum í takt við þróun og breytingar 

í umhverfi rekstrarsins. 

Í gegnum tíðina hafa þessi gögn verið að mestum hluta í pappírsformi og í rafrænum 

skjölum svo sem Word-ritvinnslu, pdf-sniði og myndasniðum. 

4.1 Stefna um varðveislu gagna og skjala flugrekstarsviðs 

Stefna félagsins varðandi varðveislu gagna og skjala hefur tekið töluverðum breytingum. 

Þann 4. apríl 1997 hljóðaði stefna flugfélagsins um varðveislu gagna og skjala svo: 

„1. Nauðsynlegt er að halda og varðveita handbækur, dagbækur, skýrslur og önnur 

gögn og skjöl.  Þetta er flugrekstrinum nauðsynlegt, og kann að vera ómetanlegt til að 

sanna að reksturinn hafi verið löglegur.  Af þessum ástæðum er rétt að geyma ýmis gögn 

í ákveðinn tíma. 
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2. Handbækur, Reksturshandbók, en handbók flugmanna er hluti hennar, skal vera í 

hverri flugvél félagsins sem flogið er í áætlunar eða leiguflugi og er skylt að leiðrétta 

bókina eða breyta henni svo hún veiti ávallt réttar upplýsingar. 

3. Flughandbók er óaðskiljanlegur hluti lofhæfisskírteinis flugvélar.  Bókin verður því 

að vera í hverri flugvél og er skylt að leiðrétta hana og/eða breyta henni, svo að hún veiti 

ávallt réttar upplýsingar“ (Flugfélag Íslands, án ártals).  Sjá viðauka: Mynd 1- 

Flugreksturshandbók Flugfélags Íslands árið 1997-8. 

Frá árinu 2001 þurftu flugfélög á Íslandi að laga sig að reglum Flugöryggissamtaka 

Evrópu og þá skiptist þessi eina rekstrarhandbók í fjóra hluta ásamt öðru efni sem styðst 

við Rekstarhandbókina.  Sjá viðauka: Mynd 2-Skipting handbóka í mismunandi hluta. 

Allar reglur og fyrirmæli um verk- og vinnulag urðu skýrari og kröfurnar til flugrekenda 

urðu staðlaðar og betur skilgreindar.  Með auknum kröfum jókst umfang skjala og 

handbóka sem kallaði enn frekar á markvissa skjalastjórn og verklag til þess að miðla 

upplýsingum. 

4.2 Rekstrarhandbók (Operations Manual (OM))  

Samkvæmt hliðsjónarefni við grein ORO.MLR.100 ætti Rekstarhandbók að vera samræmd 

efnislega og útlitslega, að auðvelt sé að uppfæra hana, að innihaldi sé stýrt og að 

breytingar séu auðkenndar.  Rekstrarhandbók skal skipt niður í fjóra megin hluta.  

Kaflarnir eru fyrirfram skilgreindir og hlutverk flugrekanda er að búa til/halda við handbók 

út frá reglunum. 

A. Almennt (General/Basic) 

B. Rekstur loftfara-flugvélagerð (Aircraft Operating Matter-Type Related) 

C. Flugleiðir/hlutverk/flugvellir/leiðbeiningar og upplýsingar (Route/Role/Area And 

Aerodrome/Operating Site Instructions and Information) 

D. Þjálfun (Training) 

Enn fremur þarf að liggja fyrir verklag um samþykktarferli, tímabundnar útgáfur, 

tilkynningar mikilvægra upplýsinga, sem þola enga bið svo sem vegna flugöryggis, og að 

lokum verklag um hvernig þessum upplýsingum er miðlað áfram til starfsmanna 

samkvæmt hliðsjónarefni við grein ORO.MLR.100 (European Union Aviation Safety 

Agency, 2019). 
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Með þessar leiðbeiningar að leiðarljósi var ákveðið að stýra öllum öðrum gögnum, 

handbókum og öðrum upplýsingum innan flugrekstarsviðsins á sama hátt og samkvæmt 

bestu venjum.  Sjá viðauka: Mynd 3-Skipting handbóka í mismunandi hluta. 

Þessi stöðlun hefur þá kosti að allir flugrekendur flokka (skilgreina) og skipuleggja 

gögnin sín á svipaðan hátt, flugrekendur sem og yfirvöld. 

4.3 Aðgengi að gögnum 

Notendur skjala, handbóka og vefsíðna geta verið um allt, innan veggja sem utan 

fyrirtækisins á ferð eða á flugi.  Því er nauðsynlegt að hafa notendur efnis vel skilgreinda 

og skráða, og meta hverjir þurfi aðgang að skjölum, bókum og að ákveðnum upplýsingum 

við störf sín. 

Eins og áður hefur fram komið þarf flugrekandinn að tryggja verklag svo að þeir sem 

þurfa upplýsingar og uppfærslur fái þær örugglega.  Alla handhafa handbóka þarf því að 

skrá á skipulegan hátt til þess að tryggja að allir fái eintak af uppfærslu eða upplýsingar 

þegar svo ber við. 

Mikið magn gagna verður til við eitt flug.  Flugmenn, öryggis- og þjónustuliðar, 

flugumsjónarmenn, flugvirkjar og aðrir starfsmenn sem sjá til þess að flugvélin geti hafið 

sig á loft þurfa að hafa aðgengileg ýmis gögn sem þarf að fylla út fyrir flug, á flugi og eftir 

flug.  Gögnunum þarf skila af sér eftir ákveðum reglum.  Þetta eru gögn eins og 

hleðslupappírar, farþegaupplýsingar, sértækar upplýsingar til flugstjóra, útfylling tækni- 

og leiðarhandbóka og áfram má telja. 

Ýmislegt getur komið upp á við vinnu þar sem nauðsynlegt getur verið að leita 

upplýsinga eins og í rekstrarhandbókum, gátlistum, flugkortabókum, tæknihandbókum, 

leyfum, sértækum upplýsingum er varða flug og/eða verklag, ávarpshandbókum og/eða 

eyðublöðum. 

Af þessu leiðir að það þarf að vera gott aðgengi að gögnum hvort sem þau eru um 

borð í flugvélum, á afgreiðslustöðum eða skrifstofum í formi lítilla bókasafna.  Gögnin 

þurfa jafnframt að vera sniðin að þörfum notenda til þess að þjóna tilgangi sínum. 

Hver einstök flugvél í rekstri þarf til að mynda sitt eigið bóka- og skjalasafn en í 

rekstarhandbók er að finna lista yfir þær kröfur sem gerðar eru um innihald bóka- og 

skjalasafns um borð í vélum félagsins.  Sjá viðauka: Mynd 4-Listi yfir handbækur sem er 
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skylt að hafa um borð í flugvél.  Einnig getur hver afgreiðslustaður og/eða skrifstofa þurft 

að hafa aðgengi að ákveðnum bókum/skjölum sem þarf að laga að þörfum notandans.  

Sjá viðauka: Mynd 5-Dæmi um bókasafn fyrir þjálfunarsvið og starfsemi á jörðu. 

Flugfélögin hafa í gegnum tíðina ferjað ótrúlegt magn af pappír í hverri flugferð, allt 

að 10 til 20 kg. og gríðarlegt magn pappírs var og er notaður við undirbúning og afgreiðslu 

þessara fluga.  Bylting hefur orðið í þessum efnum með rafvæðingu efnis í flugi, eins og í 

rafræn kerfi í tölvur og spjaldtölvur eða í rafræna flugtösku (e. Electronic Flight Bag (EFB)) 

eins og það nefnist á fagmáli sem verður komið að síðar. 

Skjalasafn getur verið sjónrænt á veggjum og/eða skýrt afmarkað inni á vefsetrum.  

Sönnunargögn eins og nýjustu leyfisbréf og skírteini eru gott dæmi um slíkt safn en þau 

þurfa að vera aðgengileg eftirlitsmönnum og viðskiptavinum varðandi trúverðugleika.  Sjá 

viðauka: Mynd 6-Leyfisbréf og skírteini sýnileg á vegg. 

4.4 Skráning 

Skrá þarf öll skjöl og handbækur sviðsins þar sem skjöl veita vitneskju og yfirsýn yfir 

umfang rekstursins og eru sönnunargagn starfseminnar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). 

Bóka- og skjalagrunnurinn liggur í möppudrifum félagsins þar sem hvert svið hefur 

eigin möppu til umráða þar sem lykilskjöl- og bækur sviðsins eru varðveitt miðlægt.  

Möppurnar eru efnisflokkaðar samkvæmt lýsandi heitum úr Rekstrarhandbók sem eru 

oftast tveggja til fjögurra stafa kóða sem við á (kóðar, skammstafanir og styttingar eru 

vinsælir í flugmáli og mikið notuð).  Í möppunni fá þau uppfærslunúmer.  Hvert skjal fær 

síðan lýsandi heiti, uppfærslunúmer og dagsetningu, og síðan eru settar upplýsingar um 

hvort skjalið er fullunnið eða í vinnslu.  Sjá viðauka: Mynd 7-Varðveisla skjala í möppu í 

drifi.  

Reglulega er farið yfir skjölin og þau grisjuð samkvæmt reglum Rekstarhandbókar og 

skjöl gerð hálfvirk eða óvirk þar sem við á og/eða eytt ef svo ber undir.  Sjá viðauka: Mynd 

8-Reglur um varðveislutíma skjala og gagna. 

Flugfélagið er með rafrænt skráningarkerfi bóka- og skjala sem byggir á gömlum 

grunni Lotus Notes frá IBM sem var mikið notað sem tölvupósts- og hópvinnukerfi hér á 

árum áður og hefur reynst ágætlega í gegnum tíðina (IBM, án ártals).  Sjá viðauka: Mynd 

9-Lotus Notes-rafrænt bókasafns- og skjalastjórnarkerfi. 
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Kerfið er hugsað til skráningar alls bókakosts, skjala og handhafa þeirra.  Heiti og 

snið/tegund lýsigagns, uppfærslunúmer og dagsetning er skráð.  Hægt er að skrá 

staðsetningu skjals í möppu og/eða á vef, athugasemdir, tengla og tilvísanir í önnur rit ef 

þarf.  Einnig þarf ætíð að meta hvort önnur skjöl, bækur eða vefsíður þurfa uppfærslur til 

samræmis við nýjar uppfærslur.  Sjá viðauka: Mynd 10-Dæmi um skráningu í bókasafns- 

og skjalastjórnarkerfi.  

Hver handhafi er enn fremur skráður og svo er mögulegt að tengja handhafa við það 

efni sem hann þarf að hafa störf sín.  Úr kerfinu er síðan hægt að útbúa handhægan lista 

yfir allt það efni sem á að vera til staðar svo sem lista yfir það efni er skylt að hafa um borð 

eða lista yfir efni sem áhafnarmeðlimum ber að hafa og flokka á ýmsa vegu.  Sjá viðauka: 

Mynd 11-Dæmi um yfirlit í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi.  

4.5 Verklag við uppfærslur 

Þar sem handbækur í flugi breytast ört er venjan að hafa bækur í lausblaðaformi þannig 

að ekki þurfi að henda allri bókinni heldur er blaðsíðum einungis skipt út þar sem efnið 

breytist. 

Dæmi um vandað verklag og leiðbeiningar á slíkum uppfærslum kemur til að mynda 

frá flugkortafyrirtækinu Jeppesen, en flestar handbækur í flugrekstri eru með svipað 

verklag á uppfærslum með smávægilegum blæbrigðum milli framleiðenda.  

Tilgreint er uppfærslunúmer, hvaða síðum á að skipta út og í hvaða kafla.  Ef bæta á  

við síðu stendur A► og blaðsíðunúmer (e. Add) en ef eyða átti síðunni stendur D◄ (e. 

Delete).  Ef ekkert er sett við er blaðsíðum skipt út í samræmi við leiðbeiningar. 

Lóðrétt strik er sett á spássíu til þess að auðkenna breytinguna við textann á 

blaðsíðunni og til þess að auðvelda lesendanum samanburð á nýju og gömlu 

uppfærslunni.  Þegar uppfærslu er lokið þarf að kvitta fyrir uppfærslunni á sérstakt blað í 

bókinni og skrá nafn og dagsetningu um framkvæmdina og sem staðfestingu um hafa 

fengið efnið, lesið og skilið það.  Í dag er þetta ferli orðið rafrænt hjá flestum 

flugrekendum en hér á árum áður voru dæmi um að fylla þurfti út eyðublað til 

bókasafnsdeildar sem skráði og hélt utan þessar upplýsingar (Jeppesen, án ártals).  Sjá 

viðauka: Mynd 12-Dæmi um tilmæli um uppfærslu og skráningu í Jeppesen. 
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Þessi aðferðafræði með lausblaðaformi getur þó kallað á villur í innfærslum. Því er 

það góð venja að yfirfara blaðsíður í gildi reglulega, til dæmis árlega.  Þá þarf að fara yfir 

lista sem kallast Blaðsíður í gildi (e. list of effective pages) þar sem sannreynt er hvort 

blaðsíður vanti í bókina, hvort rétt uppfærsla sé í bókinni, hvort gleymst hafi að taka út 

blaðsíður eða hvort blaðsíðum sé ofaukið.  Sumir framleiðendur handbóka senda árlega 

út gátlista sem hægt er að skrásetja þær síður sem vantar og panta hjá þeim.  Þetta getur 

verið mjög tímafrekt verkefni en tryggir að bókin sé rétt uppfærð.  

4.5.1 Tímabundnar uppfærslur (Temporary revisions (TR)) 

Stundum getur verið nauðsynlegt að koma út upplýsingum og tímabundnum breytingum á 

handbókum með hraði til starfsmanna og Rekstrarhandbók flugfélagsins (OM-A 2.2) tilgreinir 

nokkar leiðir sem eru færar til að bregðast við slíkri þörf (Flugfélag Íslands, án ártals). 

Svokölluð Upplýsingabréf (e. Information Circulars (IC‘s)) eru hugsuð sem 

tímabundnar uppfærslur á texta í Rekstarhandbók. Þær eru stundum felldar inn í næstu 

uppfærslu eða látar gilda tímabundið og svo felldar úr gildi.  Þessar uppfærslur þurfa einstaka 

sinnum að fara í gegnum formlegt samþykktarferli yfirvalda. 

Haldið er utan um útgáfu samkvæmt lífshlaupi skjals. Skjalið fær útgáfunúmer og hver 

viðtakendahópur fær undirnúmer sem við á sem hentar vel þegar/ef útgáfan er á pappír.  

Áætlaður gildistími er tilgreindur og ef ekki var vitað um hann er tilkynnt sérstaklega 

hvenær viðkomandi Upplýsingabréf verður fellt úr gildi.  Breytingar er auðkenndar með 

lóðréttu stiki á spássíu. 

Sumir útgefendur fara þá leið að gefa þessar upplýsingar út með samskonar 

fyrirkomulagi og lýst er í kaflanum hér fyrir ofan en auðkenna blaðsíðurnar með gulum lit 

(gult blað eða gulur litur í rafrænu skjali) og óska eftir að gula blaðið sé sett í bókina sem 

næst textanum á blaðsíðunni sem var verið að breyta til þess að auka sýnileika breytinga 

enn frekar.  Sjá viðauka: Mynd 13-Dæmi um Upplýsingabréf (e. Information Circulars) til 

áhafna. 

Öll Upplýsingabréf í gildi er birt á innri vef flugfélagins.  Sjá viðauka: Mynd 14-Dæmi 

um yfirlit á Upplýsingabréfum í gildi á innri vef. 

Rafræn bréf (e. e-Letter) er einnig formleg leið samkvæmt Rekstrarhandbók til þess 

að miðla mikilvægum upplýsingum en býður upp á meiri sveigjanleika en Upplýsingabréf.  
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Þetta bréf er svokölluð hraðleið í miðlun upplýsinga en það er einungis sent rafrænt í 

tölvupósti til þeirra sem þurfa upplýsingarnar.  Upplýsingar í Rafrænum bréfum eru 

almenns eðlis en mikilvæg fyrir reksturinn en ekki breyting á Rekstrarhandbók.  Haldið er 

utan um útgáfu samkvæmt lífshlaupi skjals.  Skjalið fær útgáfunúmer og hver 

viðtakendahópur fær undirnúmer líkt og við útgáfu Upplýsingabréfa.  Gildistími er 

tilgreindur og ef ekki er vitað um hann er tilkynnt sérstaklega hvenær viðkomandi Rafrænt 

bréf er fellt úr gildi.  Breytingar er auðkenndar með lóðréttu stiki á spássíu ef þess þarf.  

Sjá viðauka: Mynd 15-Dæmi um Rafrænt bréf (e. e-Letter). 

Öll Rafræn bréf í gildi er sömuleiðis birt og eru aðgengileg á innri vef félagsins.  Sjá 

viðauka: Mynd 16-Dæmi um yfirlit á Rafrænum bréfum (e. e-Letters) í gildi. 

4.6 Dreifing og miðlun  

Mikil bylting hefur átt sér stað í miðlun og dreifingu upplýsinga.  Hér áður fyrr var allt í 

pappírsformi. Mikil vinna lá í því að undirbúa, útbúa, ljósrita, prenta, skanna, plasta, setja 

í umslög, merkja, skrá og dreifa pappír á rétta staði í bókasöfn og pósthólf starfsmanna.  

Svo þurfti að uppfæra handbækurnar og skipta út blaðsíðum og skrá.  

4.6.1 Rafræn bylting 

Þegar stafræna byltingin ruddi sér til rúms breytist pappírsvinnan ekki á einni nóttu en 

möguleikarnir og tækifærin opnuðust til breytinga og framþróunar.  Rafvæðingin bættist 

við hefðbundna vinnu og var látin haldast í hendur við verkin jafnt og þétt. 

4.6.2 Rafræn bókasöfn 

Með tilkomu Adobe Acrobat Reader forritsins sem notendur geta nýtt sér að 

kostnaðarlausu og Adobe Acrobat Professional, sem hefur víðtækari virkni en krefst 

notendagjalda, og pdf-sniðsins, verður bylting í rafrænu efni hjá flugfélaginu, það fer á 

rafrænt flug.  Með Adobe forritunum varð mögulegt að færa pappírsgögn á rafrænt form 

með því að lesa þau inn í tölvukerfi með skanna og gera gögn aðgengileg óháð því úr 

hvaða tölvuforriti þau komu.  Með góðum skanna var hægt að umbreyta efni sem fyrstu 

skannarnir gátu bara lesið sem mynd, í texta með tilkomu forrita sem gátu ljóskennt stafi 

(e. Optical Character Recognition (OCR)).  Þessi tækni varð til þess að bæta aðgengi til 

muna að skjölum og bókum því að nú varð leit í rafrænum texta möguleg. 
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Rafræn skjöl krefjast þó vinnu við frágang til að auka notagildi þeirra.  Æskilegt er að 

stiklumerkja (e. bookmark) efni vandlega fyrir leit og búa til hlekki (e. link) innan skjalsins.  

Acrobat Pro-forritið býður upp á möguleika í hópavinnu fyrir rýni skjala þannig að hægt 

er/var senda uppfærslur sem þurfa samþykki eða yfirlestur yfirvalda með athugasemdum 

sem þau geta svarað til baka í skjalinu.  Þetta auðveldar vinnslu og yfirlestur texta til muna 

og gerir ferlið skilvirkara og hraðara. 

Það leikur ekki vafi á því að þetta forrit verður til þess að pappírsbókasafnið breyttist 

smám saman í rafrænt bókasafn (Norr, án ártals). 

4.6.3 Vefsetur og vefsíður 

Þegar þúsöldin nálgaðist varð mikil framþróun nettenginga og netvæðingin hófst fyrir 

alvöru.  Eign almennings á einkatölvum og fyrirtækja jókst jafn og þétt og fyrirtæki fóru 

að uppgötva möguleika og tækifæri veraldarvefsins (Ský, án ártals). 

Framsækin fyrirtæki fóru í þá vinnu að smíða heimasíður, innri vefi og sáu stóraukin 

tækifæri fyrir sölu á netinu.  Vefumsjónarkerfi urðu einnig notendavænni þannig að ekki 

þurfti lengur yfirgripsmikla tækniþekkingu í forritun til þess að vinna með þau (Ský, án 

ártals). 

Stutta lýsingu á vefumsjónarkerfi má sjá í ritinu Bókin um vefinn eftir Sigurjón Ólafsson 

(2015, bls. 162). Hann segir að vefumsjónarkerfi séu: 

„[…] nauðsynlegt verkfæri fyrir alla vefstjóra. Kerfin gera honum auðvelt að vinna við 

vef án þess að hafa djúpa tækniþekkingu. Þau gera kleift að vinna með texta, setja inn 

greinar, fréttir skjöl og myndir.  Í mörgum þeirra er boðið upp á stýringar á réttindum 

notenda sem og stillingar fyrir vefþjóna og leitarvélar svo fátt eitt sé nefnt. 

Sá fyrirvari er þó settur að ekkert vefumsjónarkerfi er það fullkomið að engin þörf sé á 

lágmarksþekkingu á HTML og tækni vefsins.“ 

4.6.4 Innri vefur 

Flugfélagið hefur haft innri vef í notkun í rúm fimmtán ár.  

Innri vefurinn var sannkölluð bylting í miðlun rafrænna upplýsinga og gagna til 

starfsfólks þar sem nú bauðst að hafa allar upplýsingar aðgengilegar á einum miðlægum 



30 

stað.  Vefurinn var hannaður þannig að hægt var skrá sig inn á vefinn hvar sem var, svo 

fremi að nettenging væri til staðar.  

Flugfélagið ákvað strax í upphafi að hafa opið aðgengi að öllu sínu efni á innri vef 

fyrir allt starfsfólk óháð því hvað það gerði hjá félaginu.  Sjá viðauka: Mynd 17-

Dæmi um skipulag innri vefs á forsíðu. 

Þar sem vefumsjónarkerfi voru orðin aðgengileg leikmönnum var sú leið farin að hvert 

svið fékk eigin innri vefsíðu og skipaður var umsjónarmaður síðunnar fyrir hvert svið. 

Hann fékk nokkuð frjálsar hendur um mótun síðunnar.  Umsjónarmaður bókasafns og 

skjala flugrekstarsviðs fékk það hlutverk að halda utan um efnið, sem þar var sett inn, og 

var þar með lagður grunnurinn að rafrænu skjala- og bókasafni flugrekstrarsviðs.  Sjá 

viðauka: Mynd-18 Dæmi um innihald innri vefs Flugrekstrarsviðs. 

Þróun innri vefs kallaði á nýja nálgun í vörslu og dreifingu efnis þar sem gæta þurfti 

þess að uppfæra, samræma og aðlaga að þörfum notenda allt bókasafnsefni og skjöl úr 

skjalavistunarkerfum sem áttu erindi til birtingar á innri vef.  

Við móttöku og skráningu efnis þarf að gæta þess að efni sem mögulega er speglað 

úr handbókum á vefsíður félagsins sé uppfært til samræmis.  Með speglun er átt við að 

skjalið á sér stoð í grunn úr öðru skjali eða handbók.  Yfirfara þarf vefinn reglulega til þess 

að sannreyna upplýsingar og huga að virkni tengla á aðrar síður eða vefsetur.  Gæta þarf 

þess að vefurinn verði ekki skjalageymsla eða ruslakista upplýsinga heldur einungis miðill 

til þess að birta það efni sem á við reksturinn í hverju sinni.  

Þorbjörg Magnúsdóttir (2009) styður þessa nálgun og bendir á mikilvægi þess að 

vefsíður og innihald þeirra lúti skjalastjórn líkt og önnur skjöl í MLIS ritgerð sinni 

Skjalastjórn á vefskjölum. 

Til eru ýmsar gerðir vefumsjónarkerfa.  Kerfin sem flugfélagið notar í dag vistar 

takmarkað eða alls ekki söguna né býður upp á sjálfvirkni í skráningu breytinga.   

Til þess að leysa þennan vanda er farin sú leið að skrá á síðurnar hverju er breytt, hver 

framkvæmdi breytinguna og dagsetningu handvirkt.  Einnig eru heimildir og tilvísanir 

skráðar þar sem það á við upp á rekjanleika.  

Til þess að samræma leit og vistun skjala fyrir notendur eru öll skjöl efnisflokkuð í 

möppum, á innri vefum og öllum tölvukerfum á sama hátt.  Flokkun skjala og handbóka 
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er samkvæmt Rekstrarhandbók og önnur gögn eru flokkuð í eins fáa og lýsandi flokka og 

mögulegt er.  Þannig á hver sem er finna viðeigandi gögn sama hvar upplýsinga er leitað.  

Markmiðið er alltaf að auðvelt sé að leita og rata um bókasafnið.  

Uppsetning síðunnar hefur ekki mikið breyst í gegnum árin þar sem hún hefur reynst 

mjög vel þrátt fyrir að hafa verið sett upp og endurnýjuð í þremur mismunandi 

vefforritum með tilheyrandi grisjun. 

4.6.5 Tölvupóstur 

Það var alls ekki sjálfsagt að hafa aðgang að tölvupósti fyrirtækisins fyrir tuttugu árum.  

Þegar tæknin til þess að opna vefpóst varð fyrir hendi fengu starfsmenn, sem ekki voru á 

skrifstofu svo sem áhafnir, loks aðgang að tölvupóstkerfi fyrirtækisins og fengu eigið 

netfang.  Þetta tryggði að upplýsingarnar færu örugglega á réttan stað til rétts handhafa.  

Farið var að raða starfsmönnum í sérstaka hópa.  Það auðveldaði þeim, sem ekki þekktu 

hvaða starfsmenn tilheyrðu hvaða hópi, að senda réttum aðilum upplýsingar svo sem -

AIC Flugmenn og -AIC Flugfreyjur.   

Markviss skipting í pósthópa skiptir miklu máli fyrir dreifingu upplýsinga og flýtir fyrir 

þegar senda þarf upplýsingar á stóran viðtakendahóp. 

4.6.6 Workplace  

Nýtt tæki til upplýsingamiðlunar innan fyrirtækisins var tekið upp 2017 en þá tók 

flugfélagið, í samstarfi við Icelandair Group, upp samfélagsmiðilinn frá Facebook sem er 

ætlaður fyrirtækjum, Workplace.  Þessi miðill var frábær viðbót við upplýsingamiðlun 

innanhúss.  

Munurinn á innri vef og Workplace er meðal annars sá að einungis takmarkaður 

hópur getur miðlað efni á innri vef en í Workplace er öllum starfsmönnum veittur 

aðgangur til þess að miðla, deila efni og tjá sig.  Þessi miðill hefur komið alveg í stað innri 

vefjar í miðlun frétta og tilkynninga til starfsfólks.  Hins vegar þarf að gæta að því að allar 

upplýsingar sem falla undir skilgreiningar Rekstarhandbókar um breytingar á handbókum 

og krafan um rekjanleika sé í heiðri höfð. 

Workplace ætti mögulega að lúta sömu kröfum um einhverskonar skjalastjórn þar 

sem þar sem gamlar og úreltar upplýsingar geta valdið misskilningi og stuðlað að röngum 

vinnubrögðum og ógnað öryggi.  Einnig getur mikið magn efnis verið til staðar þannig að 
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upplýsingarnar geta farið fram hjá starfsfólki.  Þess ætti að gæta að grisjað sé úr miðlinum 

gömul skjöl og annað efni sem er óæskilegt að finnist síðar meir og á ekki lengur við 

starfsemina (Workplace from Facebook, 2020). 

4.6.7 Webmanuals 

Uppfærsla handbóka hefur í gegnum tíðina verið stór þáttur af vinnu starfsfólks í 

flugrekstri.  Flestar bækur voru uppfærðar í einhverskonar ritvinnslu- og 

umbrotsforritum.  Oft gat slíkt verið vandasamt og tímafrekt í vinnslu.   

Margir sérfræðingar koma að ritun Rekstrarhandbóka hjá félaginu en þeir eru með 

mismikla þekkingu eða kunnáttu á ritvinnsluforrit og með mismikla þekkingu á vinnslu 

langra skjala, vistun og frágangi.  Það þarf að gera grein fyrir hverju var verið að breyta 

sem getur verið tímafrekt, það þarf að rýna í reglurnar til að tryggja að það sé verið að 

vinna í samræmi við nýjustu lög og reglur.  Mikil vinna er lögð í ýmsan frágang samkvæmt 

kröfum eins og að hafa lista með blaðsíðum í gildi, lista yfir helstu breytingar, efnisyfirlit, 

blaðsíðutal, að búa til endurskoðunarmerki (e. revision bar) á texta sem var verið að 

breyta, bæta við eða taka út.  Einnig þarf að halda úti hlítingarlista (e. compliance list) til 

að þess að vera viss um að kröfum sé gerð tæmandi skil.  Góður frágangur endurspeglast 

í gæðastjórnunarkerfinu (Brumm, 1995). 

Flugfélagið ákveður árið 2015 að innleiða kerfi sem nefnist Webmanuals, kerfi sem er 

sérstaklega ætlað flugrekendum en getur hentað annarri starfssemi.  Þetta kerfi býður 

upp á ákveðna sjálfvirkni við þessa vinnu. 

Kerfið er einungis aðgengilegt á veraldarvefnum og er í grunninn rafrænt 

skjalastjórnarkerfi, ritvinnslu-, útgáfu og dreifikerfi, og hlítingarkerfi.  Sjá viðauka: Mynd 

19-Webmanuals-möppuskipulag.  

Kerfið lítur lögmálum um lífshlaup skjals.  Notendur setja inn í kerfið handbók eða 

skjal sem þeir geta annað hvort smíðað frá grunni eða hlaðið inn.  Kerfið er með innbyggða 

ritvinnslu og heldur utan um breytingarsögu skjala og bóka á aðgengilegan hátt sem og 

rýni skjals.  Sjá viðauka: Mynd 20-Webmanuals-skjal í vinnslu; Mynd 21-Webmanuals skjal 

í vinnslu-breytingasagan.  Kerfið býður upp á sjálfvirkni við að búa til lista yfir breytingar, 

blaðsíður í gildi, efnisyfirlit og stöðlun í samræmingu útlits.  



33 

Kerfið auðveldar flugrekendum hlítingu á kröfum þar sem hægt er að skrá lög og 

reglur sem farið er eftir í kerfið og tengja við efnið í bókinni sem við á, niður á grein í 

reglugerð til dæmis. Kerfið gerir notandanum viðvart ef reglunni hefur verið breytt og ef 

skoða þarf texta með tilliti til þess (Webmanuals, 2020). 

4.6.8 Aviobook (Electronic Flight Bag) 

Aviobook er ein tegund svokallaðra rafrænna flugtösku (e. Electronic Flight Bag (EFB)) sem 

er rafræn geymsla og birtingarkerfi fyrir spjaldtölvur og er hannað til þess að leysa af 

hólmi hinn hefðbundna pappír um borð í flugvél.  Kerfin varðveita og sækja öll þau gögn 

sem þarf fyrir flug þar á meðal skjöl og handbækur (Australian Government CASA, 2019). 

Við innleiðingu skjala og bókasafns í Aviobook var farin sú leið að hafa samskonar 

flokkunarkerfi skjala og notað er í möppudrifi flugrekstrarsviðs og á innri vef flugfélagins 

til þess að halda samræmi.  Sjá viðauka: Mynd 22-Aviobook-yfirlit yfir skjöl.  

Kerfið er notendavænt og auðvelt er að hlaða inn nýju efni inni í gagnagrunninn úr 

tölvu en það verður að vera á pdf, HTML eða XML-sniði.  Skráð er heiti, uppfærslunúmer 

og dagsetning í kerfið.  Eftir uppfærslu er æskilegt að athuga í spjaldtölvu hvort að rétt 

gögn hafi ekki örugglega skilað sér eins og til er ætlast til að tryggja öryggi.  Gæta 

þarf þess að grisja reglulega eldri skjöl úr kerfinu.  Sjá viðauka: Mynd 23-Aviobook-skjal 

uppfært. 

Áhöfn þarf að gæta þess að uppfæra Aviobook fyrir flug í netsambandi til þess að 

hún hafi örugglega nýjustu og réttustu gögnin.  Eftir það haldast gögnin í tölvunni 

þrátt fyrir að ekkert netsamband sé fyrir hendi.  Einnig er hægt að setja inn 

skilaboð í kerfið á aðgengilegan hátt til dæmis, ef vekja þarf athygli á nýjum 

upplýsingum sem æskilegt er að starfsmenn kynni sér sem fyrst.  Sjá viðauka: Mynd 24-

Aviobook-dæmi um tilkynningu um breytingu. 
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5 Umræður og lokaorð 

Þessi rúmlega tuttugu og þrjú ár í vinnu við skjalastjórn og upplýsingamiðlun hefur verið 

endalaus lærdómur.  Niðurstaðan eftir að hafa tekið saman þessa umfjöllun um 

skjalavistun og skjalastjórn er hversu mikilvægt er að hafa þjálfað starfsfólk í skjalastjórn 

og upplýsingamiðlun.  Nauðsynlegt er að hafa stuðning og skilning stjórnenda á mikilvægi 

skjalamála og miðlun upplýsinga.  Fyrirtæki hagnast á því að hafa starfsfólk vel upplýst og 

að kenna starfsfólki að nota tæki og tól rétt, strax frá upphafi til þess að sækja sér 

upplýsingar.  Mikilvægt er að hafa skipulagt samræmt verklag til þess að vinna eftir í 

gæðahandbók með áherslu á staðla og/eða bestu starfsvenjur því vandað verklag skilar 

sér í gæðastjórnunarkerfinu. Góð samvinna og upplýsingamiðlun í samvinnu við 

gæðasvið, stjórnendur og þvert yfir önnur svið er mjög mikilvæg. 

Það er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að fyrirtæki marki sér skjalastefnu, hafi 

skjalastjórn og stefnu um hvaða tölvukerfi eigi að nota vegna hraðrar tækniþróunar.  Góð 

yfirsýn yfir virk skjöl og gögn í notkun hjá fyrirtækum er sennilega aldrei mikilvægari en 

nú.  Sífellt eru að koma til sögunnar ný og betri kerfi með meiri sjálfvirkni og fleiri 

möguleikum en hættan á að gögn tapist milli kerfa og að þau séu út um allt í allskonar 

kerfum og hinu og þessu fyrirkomulagi, er ákveðin ógn.  Um er að ræða tölvukerfi sem 

eru sérhönnuð fyrir skjalastjórn og þar sem skjalastjórn/-varsla gagna er 

sjálfvirk/innbyggð í önnur sérhæfð tölvukerfi til dæmis gæðastjórnunarkerfi, 

mannauðskerfi, lagerkerfi, verkefnastjórnunarkerfi og svo má lengi telja.  Þá má aftur taka 

upp umræðuna um miðlæga skjalastjórn.  Verður það framkvæmanlegt?  Já, mögulega 

þar sem tækninni fleygir fram í samlestri og greiningu gagna í allskyns kerfi sem setja má 

saman í nýtanleg gögn.  Þá vaknar upp spurningin hver og hvernig þörfin verður á 

skjalastjórn í framtíðinni? 

Nauðsynlegt er að starfsmaður í skjalamálum sé sífellt tilbúinn til þess að læra, aðlaga 

sig og móttaka breytingar og takast á við áskoranir á tímum rafræns flugs, þar sem sífellt 

koma upp ný tölvukerfi, ný þekking og tækni með óþrjótandi möguleikum.  Skjalastjórn 

sem fag er að stíga ný mikilvæg skref í rafræna framtíð. 
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Þessi ritgerð er skrifuð á fordæmalausum tímum COVID-19 veirunnar og er kveðja til 

fyrirtækis sem ég hóf störf hjá sem Flugfélag Íslands 1997, og kveð sem nýr starfsmaður 

Icelandair við samruna Flugfélags Íslands (Air Iceland Connect) og Icelandair þann 1. apríl 

2020. 



36 

Heimildaskrá: 
Alfa Kristjánsdóttir. (1995). Skjöl vinnustaða og gæðamál: Hvað er skjalastjórnun? 

Morgunblaðið. 81(82), 51. 

Australian Government CASA. (2019). Electronic flight bag. Sótt 03.09.2020 af 
https://www.casa.gov.au/aircraft/aircraft-safety/electronic-flight-bag  

Aviobook. (2019). Sótt 02.09.2020 af https://aviobook.aero/ 

Brumm, E.K. (1995). Managing Records for ISO 9000 Compliance. Quality Progress, 
28(1), 73-77. 

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2012). Commission Regulation (EU) No 
965/2012. Sótt 30.08.2020 af https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A296%3A0001%3A
0148%3AEN%3APDF 

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2019). Easy access rules of Air 
Operations of Regulation (EU) No 965/2012. Sótt 30.08.2020 af 
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-
air-operations 

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2020). Management Board Member. 
Sótt 05.09.2020 af https://www.easa.europa.eu/domains/international-
cooperation/easa-by-country/countries/iceland 

Flugfélag Íslands. (án ártals). Operations Manual. Reykjavík: Höfundur. 

IBM. (2007). The history of Notes and Domino. Sótt 02.09.2020 af  
https://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/ls-NDHistory/index.html 

International Civil Aviation Organization. (án ártals). History. Sótt 30.08.2020, af 
https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/default.aspx 

Jeppesen. (2020). Sótt 03.09.2020 af https://ww2.jeppesen.com/  

Johnston, G. P. og Bowen, D. V. (2005). The benefits of electronic records management 
systems: A general review of published and some unpubliched cases. Records 
Management Journal, 15(3), 131-140. 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir. (1995). Skjalastjórn hjá fyrirtækjum 
og tölvutæknin. Bókasafnið, 19, 89-90. 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir. (1998). Félag um skjalastjórn tíu ára. 
Bókasafnið, 22, 6-7. 

https://www.casa.gov.au/aircraft/aircraft-safety/electronic-flight-bag
https://aviobook.aero/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A296%3A0001%3A0148%3AEN%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A296%3A0001%3A0148%3AEN%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A296%3A0001%3A0148%3AEN%3APDF
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-operations
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-operations
https://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/ls-NDHistory/index.html
https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/default.aspx
https://ww2.jeppesen.com/


37 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2002). Tímamót í skjalastjórn. Alþjóðlegur staðall um 
skjalastjórn tekur gildi. Bókasafnið, 26(1), 39-46. 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2007). Svo uppsker sem sáir: Innleiðing og notkun rafrænna 
skjalastjórnarkerfa. Stjórnmál og stjórnsýsla – Veftímarit, 2(3), 179-209. Sótt 
03.09.2020 af http://hdl.handle.net/1946/8918  

Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2010). Vottað gæðakerfi. Hvatar og áskoranir. Í Gunnar Þór 
Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum XI, 134-
150. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Þjóðarspegillinn. 

Kristín H. Pétursdóttir. (1988). Skjala- og upplýsingastjórn. Bókasafnið, 11–12, 52–53. 

Lög um Loftferðir, nr. 60/1998. Sótt 30.08.2020 af 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1998060.html 

Lög um Samgöngustofu, nr. 119/2012. Sótt 30.08.2020 af 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2012119.html 

Magnea Davíðsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2014). Umboð skjalastjóra og 
stuðningur stjórnenda á rafrænu skjalastjórnunarkerfi, RSSK. Bókasafnið, 38, 39-45. 

Norr, Henry R. (2020). Adobe Systems-Incorporated. Britannica. Sótt 03.09.2020 af 
https://www.britannica.com/topic/Adobe-Systems-Incorporated  

Reglugerð um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnun 
Evrópu nr. 812/2012. Sótt 08.09.2020 af 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-2012 

Reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 
237/2014. Sótt 08.09.2020 af https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-
raduneytum/innanrikisraduneyti/nr/19454 

Saffady, William. (2016). Records and information management. Fundamentals of 
professional practice (3. útgáfa). Kansas: ARMA International. 

Samgöngustofa. (án ártals). Sótt 08.09.2020 af https://www.samgongustofa.is/ 

Sigmar Þormar. (2007). Inngangur að stjórnun. Kópavogur: Skipulag og skjöl ehf. 

Sigurjón Ólafsson. (2015). Bókin um vefinn. Sjálfshjálparkver fyrir metnaðarfulla vefstjóra, 

162. 

Skybrary. (án ártals). Joint Aviation Authorities. Sótt 30.08.2020 af 
https://www.skybrary.aero/index.php/JAA 

Ský. (án ártals). Saga UT. Sótt 03.09.2020 af 
https://www.sky.is/index.php/sagautaislandi/itemlist/category/79-kafli-3-1975-
1984 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1998060.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2012119.html
https://www.britannica.com/topic/Adobe-Systems-Incorporated
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-2012
https://www.skybrary.aero/index.php/JAA
https://www.sky.is/index.php/sagautaislandi/itemlist/category/79-kafli-3-1975-1984
https://www.sky.is/index.php/sagautaislandi/itemlist/category/79-kafli-3-1975-1984


38 

Staðlaráð Íslands. (2018). ÍST ISO 15489-1:2016: Upplýsingar og skjalfesting – 
skjalastjórn - 1. Hugmyndir og reglur. (2. útgáfa). Reykjavík: Höfundur. 

Staðlaráð Íslands. (2011). ISO 9001 fyrir lítil fyrirtæki – Leiðsögn. Ráðleggingar frá 
ISO/TC 176 (3. útgáfa). Reykjavík: Höfundur. 

Stjórnarráð Íslands. (án ártals). Flug og flugvellir. Sótt 30.08.2020 af 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/flug-og-flugvellir 

Webmanuals. (2020). Sótt 02.09.2020 af https://webmanuals.aero/ 

Workplace from Facebook. (2020). Sótt 02.09.2020 af https://www.workplace.com/ 

Þorbjörg Magnúsdóttir. (2009). Skjalastjórn á vefskjölum (óútgefin meistararitgerð). 
Háskóli Íslands, Reykjavík.

https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/flug-og-flugvellir
https://webmanuals.aero/
https://www.workplace.com/


40 

Viðauki 

Myndaskrá: 

Mynd 1- Flugreksturshandbók Flugfélags Íslands frá árinu 1997-8 .............................. 41 

Mynd 2-Skipting handbóka í mismunandi hluta ........................................................... 42 

Mynd 3-Skipting handbóka í mismunandi hluta ........................................................... 42 

Mynd 4-Listi yfir handbækur sem er skylt að hafa um borð í flugvél ........................... 43 

Mynd 5-Dæmi um bókasafn fyrir þjálfunarsvið og starfsemi á jörðu ........................... 44 

Mynd 6-Leyfisbréf og skírteini sýnileg á vegg ............................................................... 45 

Mynd 7-Varðveisla skjala í möppu í drifi ....................................................................... 46 

Mynd 8-Reglur um varðveislutíma skjala og gagna ...................................................... 47 

Mynd 9-Lotus Notes-rafrænt bókasafns- og skjalastjórnarkerfi ................................... 48 

Mynd 10-Dæmi um skráningu í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi................................ 48 

Mynd 11-Dæmi um yfirlit í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi ....................................... 49 

Mynd 12-Dæmi um tilmæli um uppfærslu og skráning í Jeppesen .............................. 50 

Mynd 13-Dæmi um Upplýsingabréf (e. Information Circulars) til áhafna .......................... 51 

Mynd 14-Dæmi um yfirlit á Upplýsingabréfum í gildi á innri vef ............................................ 51 

Mynd 15-Dæmi um Rafrænt bréf (e. e-Letter) ................................................................. 52 

Mynd 16-Dæmi um yfirlit á Rafrænum bréfum í gildi á innri vef ............................................ 52 

Mynd 17-Dæmi um skipulag innri vefs á forsíðu .......................................................... 53 

Mynd 18-Dæmi um innihald innri vefs Flugrekstrarsviðs ............................................. 54 

Mynd 19-Webmanuals-möppuskipulag. ....................................................................... 55 

Mynd 20-Webmanuals-skjal í vinnslu ........................................................................... 55 

Mynd 21-Webmanuals-skjal í vinnslu-breytingasagan ................................................. 55 

Mynd 22-Aviobook-yfirlit yfir skjöl ................................................................................ 56 

Mynd 23-Aviobook-skjal uppfært ................................................................................. 56 

Mynd 24-Aviobook-dæmi um tilkynningu um breytingu.............................................. 56 



41 

 

  

-

 
Mynd 1-Flugreksturshandbók Flugfélags Íslands frá árinu 1997-8. 

  



42 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-Skipting handbóka í mismunandi hluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3-Skipting handbóka í mismunandi hluta. 



43 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-Listi yfir handbækur sem er skylt að hafa um borð í flugvél. 



44 

 

 

 
Mynd 5-Dæmi um bókasöfn fyrir þjálfunarsvið og starfsemi á jörðu. 



45 

 

 
Mynd 6-Leyfisbréf og skírteini sýnileg á vegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7-Varðveisla skjala í möppu í drifi. 

 

 



47 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8-Reglur um varðveislutíma skjala og gagna. 

 

 



48 

 

 

 

Mynd 9-Lotus Notes-rafrænt bókasafns- og skjalastjórnarkerfi. 

 

 
Mynd 10-Dæmi um skráningu í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi. 



49 

 

 

 
Mynd 11-Dæmi um yfirlit í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



50 

 

 

 
Mynd 12-Dæmi um  tilmæli um uppfærslu og skráningu í Jeppesen. 



51 

 

 
Mynd 13-Dæmi um Upplýsingabréf (e. Information Circulars) til áhafna. 

  

 

 

 
Mynd 14-Dæmi um yfirlit á Upplýsingabréfum í gildi á innri vef.



52 

 

 

 
Mynd 15-Dæmi um Rafrænt bréf (e. e-Letter). 

 
Mynd 16-Dæmi um yfirlit á Rafrænum bréfum í gildi á innri vef. 

  

  



53 

 

 
Mynd 17-Dæmi um skipulag innri vefs á forsíðu. 

  



54 

 

 

 
Mynd 18-Dæmi um innihald innri vefs Flugrekstrarsviðs. 



55 

 

 
Mynd 19-Webmanuals-möppuskipulag. 

 

 
Mynd 20-Webmanuals skjal í vinnslu. 

 

 
Mynd 21-Webmanuals skjal í vinnslu-breytingasagan.



56 

 

 
Mynd 22-Aviobook-yfirlit yfir skjöl. 

 

 
Mynd 23-Aviobook-skjal uppfært. 

 

 
Mynd 24-Aviobook-dæmi um tilkynningu um breytingu.  


	Á rafrænu flugi-Skjalastjórn og upplýsingamiðlun í flugrekstri
	Útdráttur
	Formáli
	Efnisyfirlit
	Inngangur
	1 Bakgrunnur
	1.1 Löggjöf í flugi
	1.2 Samgöngustofa
	1.3 Flugrekstur

	2 Skjalastjórn
	2.1 Gæðastjórnun
	2.2 Staðlar
	2.3 Hvað er skjal?
	2.4 Lífshlaup skjals
	2.5 Hlutverk og markmið skjalastjórnar
	2.6 Rafræn skjalavistun
	2.7 Rafræn skjalastjórnarkerfi

	3 Skjalastjórn í flugrekstri
	3.1 Leiðbeiningar EASA um skjalavörslu
	3.1.1 Skjalavarsla
	3.1.2 Tegund gagna
	3.1.3 Skjalastefna
	3.1.4 Varðveisla skjala


	4 Skjalastjórn Flugrekstarsviðs Flugfélags Íslands (Air Iceland Connect)
	4.1 Stefna um varðveislu gagna og skjala flugrekstarsviðs
	4.2 Rekstrarhandbók (Operations Manual (OM))
	4.3 Aðgengi að gögnum
	4.4 Skráning
	4.5 Verklag við uppfærslur
	4.5.1 Tímabundnar uppfærslur (Temporary revisions (TR))

	4.6 Dreifing og miðlun
	4.6.1 Rafræn bylting
	4.6.2 Rafræn bókasöfn
	4.6.3 Vefsetur og vefsíður
	4.6.4 Innri vefur
	4.6.5 Tölvupóstur
	4.6.6 Workplace
	4.6.7 Webmanuals
	4.6.8 Aviobook (Electronic Flight Bag)


	5 Umræður og lokaorð
	Heimildaskrá:
	Viðauki
	Myndaskrá:
	Mynd 1- Flugreksturshandbók Flugfélags Íslands frá árinu 1997-8
	Mynd 2-Skipting handbóka í mismunandi hluta
	Mynd 3-Skipting handbóka í mismunandi hluta
	Mynd 4-Listi yfir handbækur sem er skylt að hafa um borð í flugvél
	Mynd 5-Dæmi um bókasafn fyrir þjálfunarsvið og starfsemi á jörðu
	Mynd 6-Leyfisbréf og skírteini sýnileg á vegg
	Mynd 7-Varðveisla skjala í möppu í drifi
	Mynd 8-Reglur um varðveislutíma skjala og gagna
	Mynd 9-Lotus Notes-rafrænt bókasafns- og skjalastjórnarkerfi
	Mynd 10-Dæmi um skráningu í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi
	Mynd 11-Dæmi um yfirlit í bókasafns- og skjalastjórnarkerfi
	Mynd 12-Dæmi um tilmæli um uppfærslu og skráning í Jeppesen
	Mynd 13-Dæmi um Upplýsingabréf (e. Information Circulars) til áhafna
	Mynd 14-Dæmi um yfirlit á Upplýsingabréfum í gildi á innri vef
	Mynd 15-Dæmi um Rafrænt bréf (e. e-Letter)
	Mynd 16-Dæmi um yfirlit á Rafrænum bréfum í gildi á innri vef
	Mynd 17-Dæmi um skipulag innri vefs á forsíðu
	Mynd 18-Dæmi um innihald innri vefs Flugrekstrarsviðs
	Mynd 19-Webmanuals-möppuskipulag.
	Mynd 20-Webmanuals-skjal í vinnslu
	Mynd 21-Webmanuals-skjal í vinnslu-breytingasagan
	Mynd 22-Aviobook-yfirlit yfir skjöl
	Mynd 23-Aviobook-skjal uppfært
	Mynd 24-Aviobook-dæmi um tilkynningu um breytingu





