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Samþætting leiðir til árangurs



Markmið og tilgangur

• Fá innsýn í upplifun starfsfólks af skjalastjórn

• Kynnast vinnubrögðum 

• Athuga með fræðslu og þjálfun í skjalastjórn

• Athuga hvort notendur fylgdu kröfum fyrirtækis

• Veita vísbendingar um hvað megi bæta í 
verklagsreglum og þjálfun



Rannsóknarspurningar

• Hver er upplifun starfsfólks af skjalastjórn innan 
fyrirtækisins?

• Hvaða vinnubrögð notar starfsfólk við 
meðhöndlun skjala og eru þau í samræmi við 
stefnur fyrirtækisins um skjalamál?

• Hvernig upplifir starfsfólk fræðslu og þjálfun 
varðandi skjalastjórn fyrirtækisins? 



Framkvæmdin

• Fyrirtækið

– Upplýsingar lykilatriði í þjónustu

– Einkafyrirtæki á fjármálasvæði

– Innleiðing og vottun á staðli um upplýsingaöryggi

• Eigindlegar rannsóknaraðferðir og vinnubrögð
grundaðrar kenningar

– Níu viðtöl

– Ein þátttökuathugun

• Gögn úr innra og ytra umhverfi



Viðmælendur

• Markvisst úrtak 

• Upplýst samþykki og 
trúnaður

• Átta almennir starfsmenn. 
Jafnt kynjahlutfall og 
dreifður starfsaldur.

• Einn skjalastjóri til að styðja 
við svör viðmælenda.



Niðurstöður - Upplýsingaöryggi

• Viðhorf til aðgangsstýringar
• „...bara eðlilegt að það sé ekki 

opið fyrir alla.“ 

• Öruggar starfsstöðvar
• „Það þarf náttúrulega alltaf að 

passa upp á að enginn sjái neitt 
af þessum gögnum...“

• Varkárt starfsfólk
• „... að vera með axlabönd og 

belti.“ 

• Vitundarvakning
• „... þetta hafi verið 

vitundarvakning fyrir flesta...“

• Samvinna
• „... því við eigum þetta allt undir 

því að við séum í sama liði í 
þessu...“

• Metnaður og viðleitni
• „Við getum alltaf gert betur ...“



Niðurstöður – Rafrænt umhverfi

• Mörg kerfi í notkun
• „... í staðinn fyrir að þetta séu þrír, fjórir, fimm, sex staðir...“

• „Maður hlakkar bara til þegar þetta verður allt komið, bara 
komin með eitt tölvukerfi og eitt svona upplýsingakerfi. Það 
verður æðislegt. “

• Viðhorf til kerfanna
• „... mér finnst einfalt að setja inn í það og mér finnst einfalt að 

leita.“

• „...þú getur fundið allt þar inni ef þú bara leitar.“

• Hvernig þau lærðu á kerfin
• „Bara fikta og spurja, það er svolítið þannig.“



Niðurstöður – Skjalastjórn og starfsfólk

• Viðhorf til skjalastjórnar
• „... markvisst ferli í góðum 

höndum.“

• Lýsandi heiti tryggja fljóta 
endurheimt

• „Það er í rauninni bara 

innihaldið...“

• „... já gera það einhvernig 
þannig að það sé hægt í 
rauninni að sjá þá áður en þú 
opnar skjalið hvað þetta er 
sem þú ert að fara að opna. “

• Miðlægur staður
• „... þess vegna verður þetta 

að vera á miðlægum stað.“

• „... það getur hver sem er 
dottið úr starfi og þá þarf að 
vera hægt að líta í þetta.“ 

• Skortur á fræðslu í 
skjalastjórn
• „... bara svona á kerfin sjálf 

en ekki beint á skjalastjórn.“



Svör við rannsóknarspurningum

• Hver er upplifun starfsfólks af skjalastjórn innan 
fyrirtækisins?

• Ákveðið ferli sem tengist rafrænu umhverfi, 
verklagsreglum, gæðakerfi, skjalastjóra og 
upplýsingaöryggi

• Stöðugt betur staðið að, bæði hjá stjórnendum og 
starfsfólki

• Vitundarvakning vegna staðals um upplýsingaöryggi, ÍST 
ISO/IEC 27001:2005



Svör við rannsóknarspurningum

• Hvaða vinnubrögð notar starfsfólk við meðhöndlun 
skjala og eru þau í samræmi við stefnur fyrirtækisins 
um skjalamál?

• Leituðust við að tryggja

– öryggi upplýsinga

– fljóta og örugga endurheimt

• Áhersla lögð á samræmingu vinnubragða

• Öryggisvitund, varkárni og samviskusemi



Svör við rannsóknarspurningum

• Hvernig upplifir starfsfólk fræðslu og þjálfun 
varðandi skjalastjórn fyrirtækisins?

– Engin markviss þjálfun í skjalastjórn

– Skjalastefna gerði ekki ráð fyrir þjálfun

– Áhættugreining boðaði úrbætur

– Tengdu við fræðslu um upplýsingaöryggi



„Þetta verður að vera í lagi.“
Vinnubrögð og viðhorf til skjalastjórnar innan tiltekins 

fyrirtækis. 

Takk fyrir 

Sandra Karen


