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Útdráttur 

Tilgangur þessarar greinar er að kanna áhrif #metoo umræðunnar á vinnustaðamenningu á Íslandi. 

Gerð var megindleg rannsókn meðal stjórnenda mannauðsmála hjá 100 stærstu vinnustöðum á 

Íslandi. Meðal annars var spurt um áherslu á vinnustaðamenningu og jafnréttismál, fræðslumál og 

aðgerðir innan vinnustaða í kjölfar #metoo umræðunnar. Einnig var spurt hvort til væri 

forvarnaráætlun, viðbragðsáætlun og formlegur farvegur ef upp koma kvartanir, ábendingar eða 

rökstuddur grunur tengdur kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum. 

Í greininni er farið yfir sögu #metoo, hvernig umræðan fór af stað í Bandaríkjunum og hvernig hún 

birtist á Íslandi. Lykilhugtök eins og kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni/ofbeldi og 

vinnustaðamenning eru skilgreind. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að stjórnendur 

mannauðsmála á 81% stærstu vinnustaða landsins telja #metoo umræðuna hafa haft jákvæð áhrif 

á vinnustaðinn hvað varðar menningu og samskipti. Einnig kemur fram að á 67% vinnustaðanna 

hafa samskipti breyst til hins betra í kjölfar #metoo umræðunnar. Á 83% stærstu vinnustaða á 

Íslandi er lögð mikil áhersla á vinnustaðamenningu og á 89% vinnustaðanna er lögð mikil áhersla 

á jafnrétti kynjanna. Þrátt fyrir lögboðna skyldu um greiningu á áhættuþáttum eineltis, 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum hafa 41% af stærstu 

vinnustöðum landsins ekki unnið þá vinnu. Ennfremur er jafnlaunastefna ekki til staðar á 44% 

stærstu vinnustaða landsins. Stjórnendur mannauðsmála 100 stærstu vinnustaða landsins telja í 

56% tilfella mikla þörf vera fyrir fræðslu fyrir stjórnendur á þeirra vinnustað varðandi einelti, 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 
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1. Inngangur 

Árið 2017 hófst í Bandaríkjunum bylgja á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #metoo. Þar stigu 

fram konur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi í störfum sínum innan 

kvikmyndageirans. Umræðan var ekki lengi að berast til Íslands og stuttu síðar var sama 

myllumerki orðið mjög áberandi á samfélagsmiðlum á Íslandi. Í nóvember 2017 stofnuðu konur í 

stjórnmálum hóp á Facebook sem nefndist Í skugga valdsins. Þar deildu þær hvor með annarri 

reynslusögum sínum af kynferðislegri áreitni og ofbeldi úr starfi sínu í stjórnmálum og sendu frá 

sér opinbera áskorun. Í kjölfarið stigu fram hópar kvenna úr fleiri atvinnugreinum sem sendu frá 

sér formlegar yfirlýsingar þar sem ofbeldi var mótmælt og gerð var krafa um úrbætur. Einnig voru 

opinberaðar nafnlausar reynslusögur innan hverrar greinar. 

Í þessari grein verður greint frá niðurstöðum rannsóknar meðal stjórnenda mannauðsmála 100 

stærstu vinnustaða landsins sem hafði það að markmiði að kanna áhrif #metoo umræðunnar á 

vinnustaðamenningu þeirra. Þar var meðal annars kannað hversu mikil eða lítil áhersla væri lögð 

á vinnustaðamenningu og jafnréttismál á vinnustaðnum. Leitast var svara við því hvort samskipti 

á vinnustaðnum hefðu breyst í kjölfar #metoo umræðunnar og hvort formleg umræða um #metoo 

hafi átt sér stað á vinnustaðnum. Stjórnendur mannauðsmála voru spurðir að því hvort fræðsla fyrir 

starfsfólk hafi verið í boði á þeirra vinnustað í kjölfar #metoo. Þá vaknaði spurning um hvort þörf 

fyrir slíka fræðslu væri til staðar hjá stjórnendum. Kannað var hvort til væri formlegur farvegur 

fyrir tilkynningar um kynbundið ofbeldi, hvort áhættuþættir hafi verið greindir og hvort til væri 

áætlun um forvarnir, viðbragðsáætlun og stefna um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni og ofbeldi. Einnig var kannað hvort til væri jafnréttisstefna og jafnlaunastefna 

á vinnustaðnum. Spurt var í hvaða atvinnugrein meginstarfsemin væri og hversu margir starfsmenn 

starfa á vinnustaðnum. Að lokum var spurt um kyn, aldur og starfsheiti.  

Í næsta kafla verður farið í fræðilega umfjöllun, meðal annars er upphaf #metoo umræðunnar bæði 

í Bandaríkjunum og síðar á Íslandi skoðað. Því næst er farið nákvæmar í framkvæmd 

rannsóknarinnar og að lokum verða niðurstöður settar fram og ræddar.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skilningur á hugtökum sé skýr. Notast er við 

skilgreiningar úr reglugerð velferðarráðuneytisins nr 1009/2015 til þess að útskýra hugtökin: 

kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi. Einnig er hugtakið vinnustaðamenning skoðað 

út frá hugmyndum sérfræðinga. En um hvað snýst #metoo umræðan? Hvaðan kemur hún og 

hvernig birtist umræðan á Íslandi? 

 

2.1 Hvað er #metoo? 

Þó myllumerkið #metoo hafi verið notað áður varð það áberandi í október 2017 þegar umfjöllun 

birtist í New York Times um bandaríska kvikmyndaframleiðandann Harvey Weinstein og ásakanir 

á hendur honum um kynferðislega áreitni. Í kjölfar umfjöllunarinnar greindu konur úr 

kvikmyndaiðnaði frá reynslu sinni af ofbeldi af hans hálfu. Weinstein er sakaður um að hafa beitt 

fjölda kvenna innan kvikmyndageirans kynferðislegu ofbeldi og áreitt þær um árabil. Þessi 

umfjöllun ýtti af stað eins konar flóðbylgju í Bandaríkjunum og síðar á Íslandi („How the Harvey 

Weinstein scandal unfolded“, 2018).  

 

2.1.2 Birtingarmynd #metoo á Íslandi 

Umræðan barst til Íslands með þeim hætti að bandaríska leikkonan Alyssa Milano hvatti konur um 

allan heim sem orðið höfðu fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi til að svara tísti sínu á Twitter 

þann 15. október 2017 með því að skrifa myllumerkið „metoo“. Í kjölfarið tóku íslenskar konur 

við sér og hrundu af stað bylgju á samfélagsmiðlum þar sem þær lýstu sinni reynslu (Óðinn Svan 

Óðinsson, 2017). 

Eins og kom fram í sjónvarpsþættinum Kastljósi á RÚV þann 21. nóvember 2017 var stórt skref í 

#metoo umræðunni á Íslandi stigið þegar Heiða Björg Hilmisdóttir varaformaður 

Samfylkingarinnar stofnaði hóp á samfélagsmiðlinum Facebook sem bar heitið Í skugga valdsins 

(„Íslenskar stjórnmálakonur stíga fram“, 2017). Þar birtust sögur af kynferðislegri áreitni og 

valdbeitingu karlmanna í stjórnmálum á Íslandi. Konur í stjórnmálum sendu stuttu síðar frá sér 

áskorun til stjórnmálanna þar sem þess var krafist að allir karlar tækju ábyrgð, að allir 

stjórnmálaflokkar tækju af festu á málefninu, settu sér viðbragðsreglur og lofuðu konum að þær 
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þyrftu ekki að þegja lengur því þær myndu fá stuðning („Áskorun til stjórnmálanna“, e.d.). Í 

framhaldi af stofnun hóps stjórnmálakvenna hefur fjöldi annarra starfsstétta sent frá sér svipaðar 

áskoranir þar sem kynferðislegri áreitni, ofbeldi og annarri mismunun er mótmælt. Krafan um 

breytingar var sett fram sem og krafan um að verkferlar og viðbragðsáætlanir yrðu virkjaðar. Á 

vormánuðum 2018 höfðu að minnsta kosti 15 mismunandi hópar sent frá sér slíkar yfirlýsingar 

sem og frásagnir kvenna af kynferðislegri áreitni/ofbeldi innan hverrar starfsstéttar. Má þar nefna 

hóp kvenna í flugi, kvenna í sviðslistum og kvikmyndagerð og kvenna í heilbrigðisþjónustu (Bára 

Huld Beck, 2017a). Í lok árs 2017 voru #metoo konur kosnar manneskjur ársins á Rás 2 (Stígur 

Helgason, 2017). 

 

2.2 Kynferðisleg áreitni 

Til eru nokkrar mismunandi skilgreiningar á kynferðislegri áreitni. Hér verður stuðst við 

skilgreiningu úr reglugerð velferðarráðuneytisins nr 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Þar er kynferðisleg áreitni 

skilgreind sem: „Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir 

til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur 

verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg“ (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri 

áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). 

 

2.3 Kynbundin áreitni 

Í sömu reglugerð er kynbundin áreitni skilgreind sem: „Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir 

henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi fyrir viðkomandi“ (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). 
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2.4 Ofbeldi 

Í reglugerðinni er ofbeldi skilgreint á eftirfarandi hátt: „Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti 

leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um 

slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis“ (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). 

 

2.5 Almennt um menningu 

Hugtakið menning kemur upphaflega fram í kenningum mannfræðinga. Í þeim kenningum er 

menning skilgreind sem mynstur samskiptaþátta sem nauðsynlegt er að ráða fram úr til þess að 

skilja menninguna sjálfa (Schein, 1999). Í stuttu máli er menning skilgreind sem eiginleikar innan 

hóps sem erfast frá einni kynslóð til annarrar. Þetta eru til dæmis þættir eins og hegðunarmynstur 

og skoðanir fólks (Kotter, 1992). Alls staðar í samfélaginu eru hópar sem hafa sína eigin menningu, 

meðal annars á vinnustöðum. Þegar hópur hefur nægjanlega sameiginlega reynslu hefst mótun 

menningar (Schein, 1999).  

 

2.5.1 Vinnustaðamenning 

Hugtakið vinnustaðamenning hefur verið fyrirferðarmikið innan stjórnunarfræða lengi. Segja má 

að blómatími umræðunnar hafi þó verið á níunda áratug tuttugustu aldar. Í allri þessari umræðu 

hefur reynst erfitt að skilgreina vinnustaðamenningu nákvæmlega því oft og tíðum er hún 

óáþreifanleg. Menningin er byggð upp á þáttum eins og gildum, viðhorfum, hegðun og 

samskiptamynstri. Vinnustaðamenning er afurð samfélagsins, óáþreifanlegt afl sem knýr 

vinnustaðinn áfram. Vinnustaðamenning getur virkað sem nokkurs konar stjórntæki sem 

viðurkennir ákveðna æskilega hegðun og hafnar þeirri óæskilegu. Það fer síðan eftir 

einstaklingnum hvernig upplifunin af vinnustaðamenningunni er (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). 

 

2.5.1.1 Tvö þrep vinnustaðamenningar 

Prófessorarnir John P. Kotter og James L. Heskett hjá Harvard Business School hafa rannsakað 

menningu sem birtist á vinnustöðum. Þeir skilgreina menningu innan vinnustaða í tvö þrep. Mun 
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þrepanna tveggja telja þeir aðallega felast í því hversu sjáanleg þau eru og hversu auðvelt er að 

breyta þeim. Það fyrra er dýpra og ekki eins sjáanlegt. Á því þrepi er vinnustaðamenning skilgreind 

sem þau gildi sem eru sameiginleg meðal starfsfólks í hópnum. Þessi gildi eiga það til að haldast 

óbreytt þó starfsmannavelta eigi sér stað. Þetta geta verið þættir eins og væntingar til starfsfólks, 

viðhorf, samskiptamynstur og tilfinningar. Þessir þættir geta verið mjög ólíkir á milli vinnustaða. 

Til dæmis geta fjármál skipt mjög miklu máli á einum vinnustað, annars staðar snýst allt um 

tækninýjungar og enn annars staðar um ánægju starfsfólks. Á þessu þrepi getur verið mjög erfitt 

að breyta menningunni, að hluta til af því að einstaklingar innan hópsins eru ómeðvitaðir um gildin 

sem sameina þá (Kotter, 1992). Oft eru þessir þættir svo inngrónir í vinnustaðamenninguna að 

starfsfólk á erfitt með að koma þeim í orð. Þá eru hlutirnir einfaldlega það hátterni sem viðgengst 

innan vinnustaðarins og það að efast um hvernig hlutirnir eru gerðir getur valdið usla innan hópsins 

(Neuhauser, 2000). Á seinna þrepi Kotters og Heskett er vinnustaðamenningin sýnilegri. Þar 

kemur hún fram í hegðunarmynstri eða stíl innan vinnustaðarins þar sem nýir starfsmenn eru 

hvattir til að fylgja fordæmi þeirra sem fyrir eru. Þetta geta verið þættir eins og vinnusemi eða 

hvernig fólk klæðir sig. Þess konar menningu er vissulega erfitt að breyta en ekki eins erfitt og á 

fyrra þrepinu sem snýr að gildum (Kotter, 1992). 

 

2.5.2 Hvað einkennir sterka vinnustaðamenningu? 

Margir þættir þurfa að vera til staðar til þess að vinnustaðamenning teljist sterk. Má þar nefna 

þegar lítil starfsmannavelta á sér stað í starfsmannahópnum sem og meðal stjórnenda. Fyrir 

utanaðkomandi virðast vinnustaðir með sterka menningu vera með ákveðin stíl þar sem allir ganga 

í takt. Oft eru gildi þeirra áberandi og stjórnendur hvattir til að fylgja sömu stefnu. Þannig hefur 

menningin áhrif á árangur því hún skapar hvatningu meðal starfsmanna. Stundum er því haldið 

fram að sameiginlegur skilningur og gildi geri það að verkum að starfsfólki líður vel með að vinna 

á vinnustaðnum. Tilfinningin um skuldbindingu og hollustu gagnvart vinnustaðnum getur fengið 

starfsfólkið til að leggja enn harðar að sér í vinnunni. Þar sem vinnustaðamenning er sterk tekur 

starfsfólk þátt í ákvörðunartöku og þeirra framlag til vinnunnar er metið að verðleikum (Kotter, 

1992). 

 



10 

2.5.3 Hvernig verður vinnustaðamenningu breytt? 

Í rótgrónum fyrirtækjum getur þurft að breyta einhverjum þáttum núverandi menningar vegna 

einhvers konar óæskilegra þátta. Það getur reynst erfitt að hrinda þessum breytingum í framkvæmd 

en ef það stendur til að breyta grunngildum menningar innan vinnustaðar þarf að gera sér grein 

fyrir tveimur þáttum. Í fyrsta lagi verða slíkar breytingar í flestum tilfellum ekki framkvæmdar 

nema með breytingum á starfsmannahópnum, sérstaklega hvað varðar stjórnendur. Það að fá inn 

nýja stjórnendur með nýjar skoðanir og ný gildi getur verið það sem reynist nauðsynlegt til að ná 

í gegn breytingum á menningu (Neuhauser, 2000). Svona breytingar eru því kostnaðarsamar hvað 

varðar endurskipulag á starfsmannahópnum. Til þess að eyða út gömlum gildum menningar gæti 

þurft að breyta starfsmannahópnum þannig að starfsfólk sem ber óæskilegu menninguna uppi sé 

látið fara. Í öðru lagi verður að hafa í huga að starfsfólk vill almennt ekki ófyrirsjáanlegt og 

óskipulagt vinnuumhverfi og heldur fast í hefðir og venjur sem það þekkir. Umræða um breytingu 

á vinnustaðamenningu getur valdið kvíða meðal starfsfólks og mótstöðu við breytingar (Schein, 

1999). Stjórnendur eiga það til að vanmeta það hversu erfitt það er að draga fólk út úr 

þægindarammanum. Það að skilgreina nauðsyn og tilgang breytinga er forsenda þess að gera 

starfsfólkið samvinnuþýðara í breytingunum (Kotter, 2012).  

 

3. Kveikjan að rannsókninni 

Í nóvember 2017 framkvæmdi Gallup á Íslandi könnun meðal launþega þar sem kom í ljós að 

fjórðungur þeirra hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi einhvern tímann á starfsævinni. 

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir kyni kom í ljós að 41% kvenna kváðust hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni í starfi á meðan hlutfallið var 12% meðal karla („Kynferðisleg áreitni í 

starfi“, 2017). Þetta hlutfall er mjög svipað og í Bandaríkjunum þar sem 27% kváðust hafa orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni í könnun sem framkvæmd var í lok október 2017. Hlutfallið hafði 

hækkað mikið frá því í mars 1993 þegar 19% Bandaríkjamanna sögðust hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni (Gallup, 2017). Í könnun Gallup á Íslandi var einnig lögð sú spurning fyrir 

launþega hvort þeir hefðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi á síðastliðnum 12 mánuðum og 

svöruðu rúmlega 5% þeirri spurningu játandi, þar af 8% kvenna og 3% karla („Kynferðisleg áreitni 

í starfi“, 2017).  
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Skömmu eftir að þessi rannsókn Gallup var framkvæmd eða í desember 2017 sendi VR rafræna 

könnun til félagsmanna sinna þar sem meðal annars var spurt um kynferðislega áreitni á vinnustað. 

Niðurstöðurnar sýndu að önnur hver kona í félaginu hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

einhvern tímann á sínum starfsferli. Tæplega þriðjungur kvenna í VR höfðu fengið óumbeðnar 

kynferðislegar athugasemdir eða spurningar sem þeim fannst niðurlægjandi eða óþægilegar. 

Fimmta hver kona hafði verið snert óumbeðið á kynferðislegan hátt sem viðkomandi fannst 

niðurlægjandi eða óþægilegt. Í þessari könnun VR var spurt hvort til væri áætlun um viðbrögð við 

einelti og kynferðislegri áreitni á þeirra vinnustað. Einungis 24% svöruðu játandi en 76% voru 

óviss eða svöruðu neitandi („Niðurstöður úr könnun VR“, e.d.).  

Eins og sjá má af þessum niðurstöðum er kynferðisleg áreitni á vinnustað vandamál á íslenskum 

vinnumarkaði. Rannsóknirnar vöktu forvitni greinarhöfundar á því hvort #metoo umræðan hefði 

haft áhrif á vinnustaðamenningu á Íslandi. Þessar vangaveltur urðu síðar að 

rannsóknarspurningunni í þessari grein. Í næsta kafla verður farið yfir hvernig rannsóknin var 

framkvæmd, hverjir tóku þátt og hvaða aðferðum var beitt. 

 

4. Aðferð 

Hér á eftir verður fjallað um þá megindlegu aðferðafræði sem stuðst var við þegar rannsóknin var 

framkvæmd. Ákveðið var að senda út spurningalista á stjórnendur mannauðsmála hjá 100 stærstu 

vinnustöðum landsins. Var það mat höfundar að megindleg aðferðafræði væri best til þess fallin 

að svara rannsóknarspurningunni.  

 

4.1 Mælitæki og hönnun 

Gerður var spurningalisti með það að í huga að svara rannsóknarspurningunni og öðrum 

undirspurningum. Lagt var upp með að kanna hvort að #metoo umræðan hefði haft áhrif á 

vinnustaðamenningu innan 100 stærstu vinnustaða landsins. Einnig var spurt hvort að 

vinnustaðirnir væru búnir að framkvæma þá þætti sem fram koma í reglugerð 

velferðarráðuneytisins nr 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustað (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 



12 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). Að auki var athugað hversu mikil 

áhersla væri lögð á jafnréttismál og vinnustaðamenningu almennt innan vinnustaðarins.  

 

4.2 Þátttakendur 

Skoðaður var listi yfir 300 stærstu fyrirtækin sem tekinn var saman af Frjálsri verslun árið 2017 

(Trausti Hafliðason, 2017). Á þessum lista má finna upplýsingar um hagnað, eigið fé, veltufé, 

eignir og starfsmannafjölda fyrirtækjanna. Greinarhöfundur raðaði fyrirtækjum eftir 

starfsmannafjölda og fann þannig 100 stærstu vinnustaðina á Íslandi hvað fjölda starfsmanna 

innanlands varðar. Tekið skal fram að niðurstöður þessarar rannsóknar eiga við 100 stærstu 

vinnustaði landsins og því ekki hægt að yfirfæra á vinnumarkaðinn í heild. Stærstu vinnustaðirnir 

eru flestir með einstakling í fullu starfi sem sinnir mannauðsmálum en það gæti horft öðruvísi við 

á minni vinnustöðum.  

 

4.3 Framkvæmd 

Þegar listi yfir þátttakendur lá fyrir hafði greinarhöfundur uppi á nöfnum og netföngum hjá 

stjórnendum mannauðsmála vinnustaðanna á heimasíðum eða með því að hafa samband símleiðis. 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann forprófaður af nokkrum aðilum, lesinn yfir og síðan 

sendur út á netfangalistann með gagnaöflunarforritinu QuestionPro. Bréfið sem viðtakendur fengu 

sem kynningu á rannsókninni er meðfylgjandi í viðauka 2. Spurningalistinn (sjá viðauka 1) var 

fyrst sendur út 4. mars 2018. Þann 12. mars 2018 var send ítrekun um beiðni um þátttöku á þá sem 

ekki höfðu svarað (sjá viðauka 3). Þann 15. mars höfðu borist 46 svör og svarhlutfall því 46% 

þegar hafist var handa við úrvinnslu niðurstaðna. 

 

5. Niðurstöður 

Þegar farið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar má fyrst nefna að endanlegur fjöldi þátttakenda var 

46, sem gerir svarhlutfallið 46%. Eins og sjá má á mynd 1 hér fyrir neðan voru fleiri konur en 

karlar sem svöruðu, 74% þeirra sem svöruðu eru konur og 26% karlar. Frávikin frá þýði voru því 

átta prósentustig þar sem 68% í þýði voru konur á móti 32% karla. 
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Mynd 1: Hvert er kyn þitt? 

Aldursdreifing þeirra sem svöruðu sést á mynd 2 hér fyrir neðan. Þar má sjá að flestir svarenda eru 

á aldrinum 40-49 ára eða 50%, næst stærsti hópurinn er 50-59 ára eða 35%.  

 

Mynd 2: Hver er aldur þinn? 

Þegar spurt var um starfsheiti voru langflestir þeirra sem svöruðu, eða 80%, starfsmanna- eða 

mannauðsstjórar, þar á eftir komu framkvæmdastjórar eða 10%. Þessar niðurstöður má sjá í mynd 

3 hér fyrir neðan.  

 

Mynd 3: Hvert er starfsheiti þitt? 

Á mynd 4 hér fyrir neðan má sjá úr hvaða atvinnugreinum svarendur koma en flestir sem svöruðu 

starfa í iðnaði eða 22,5%. Tveir af hverjum tíu starfa í þjónustu og loks svöruðu 12,5% fyrir 

vinnustaði í samgöngum, flutningum eða ferðaþjónustu. 

 

Mynd 4: Í hvaða atvinnugrein er meginstarfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

 

74% 26%
Kona Karl Skilgreini kyn mitt á annan hátt

12,5% 50% 35% 2,5%
30-39 ára 40-49 ára 50-59 ára 60 ára eða eldri

80% 3% 10% 3% 5%

Mannauðs-/starfsmannastjóri Forstjóri Framkvæmdastjóri Skrifstofustjóri Annað

10% 5% 10% 22,5% 3% 12,5% 5% 8% 20% 5%

Fjármála- eða vátryggingastarfsemi Heilbrigðisþjónusta
Heild- eða smásala Iðnaður
Menntastarfsemi Samgöngur, flutningar eða ferðaþjónusta
Upplýsingatækni, fjarskipti eða fjölmiðlar Veiðar eða vinnsla
Þjónusta Annað, hvað?
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5.1 Jafnrétti og jafnlaunastefna 

Stjórnendur mannauðsmála á 100 stærstu vinnustöðum landsins voru spurðir hvort lögð væri mikil 

eða lítil áhersla á jafnrétti kynjanna á vinnustaðnum. Eins og sést á mynd 5 telja 52% þeirra sem 

tóku afstöðu að á þeirra vinnustað sé lögð mjög mikil áhersla á jafnrétti kynjanna og 37% telja 

áhersluna vera frekar mikla.  

 

Mynd 5: Er lögð mikil eða lítil áhersla á jafnrétti kynjanna á vinnustaðnum? 

Þrátt fyrir að 89% svarenda telji að mikil áhersla sé lögð á jafnrétti kynjanna á vinnustaðnum eru 

44% vinnustaðanna ekki með jafnlaunastefnu, eins og sést á mynd 6 hér fyrir neðan. Á mynd 7 má 

sjá að á 88% vinnustaðanna er til opinber jafnréttisstefna. 

 

Mynd 6: Er til jafnlaunastefna á vinnustaðnum? 

 

Mynd 7: Er til opinber jafnréttisstefna á vinnustaðnum? 

 

5.2 Er munur á vinnustaðamenningu fyrir og eftir #metoo? 

Stjórnendur mannauðsmála voru spurðir hvort lögð væri mikil eða lítil áhersla á 

vinnustaðamenningu á þeirra vinnustað. Eins og sjá má á mynd 8 hér fyrir neðan töldu 83% að 

mjög eða frekar mikil áhersla væri lögð á vinnustaðamenningu. 15% töldu hvorki mikla né litla 

áherslu lagða og einungis 2% töldu að frekar lítil áhersla væri lögð á vinnustaðamenningu á þeirra 

vinnustað. Enginn taldi mjög litla áherslu lagða á vinnustaðamenningu.  

52% 37% 9% 2%

Mjög mikil Frekar mikil Hvorki mikil né lítil Frekar lítil Mjög lítil

56% 44%

Já Nei

88% 12%
Já Nei
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Mynd 8: Er lögð mikil eða lítil áhersla á vinnustaðamenningu á vinnustaðnum? 

Stjórnendur mannauðsmála voru beðnir um að meta hvort breyting hefði orðið á samskiptum 

starfsfólks til hins betra eða til hins verra á vinnustaðnum í kjölfar #metoo umræðunnar. Eins og 

sjá má á mynd 9 hér fyrir neðan töldu 67% þeirra sem tóku afstöðu að breyting hefði orðið mjög 

eða frekar til hins betra á samskiptum starfsfólks í kjölfar #metoo umræðunnar. 33% þeirra sem 

tóku afstöðu töldu að breyting hefði hvorki orðið til hins betra né til hins verra og enginn taldi að 

breyting hefði orðið mjög eða frekar til hins verra. 

 

Mynd 9: Almennt séð telur þú að breyting hafi orðið á samskiptum starfsfólks til hins betra eða til hins verra á 

vinnustaðnum í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Á mynd 10 hér fyrir neðan má sjá að á 18% stærstu vinnustaða landsins hefur átt sér stað mjög 

mikil umræða um kynferðislegt og kynbundið ofbeldi/áreitni í kjölfar #metoo umræðunnar. Á 

fjórðungi stærstu vinnustaða landsins hefur umræðan verið frekar mikil og á 45% vinnustaða hefur 

hvorki mikil né lítil formleg umræða átt sér stað. Athygli vekur að á 12% stærstu vinnustaða 

landsins hefur mjög eða frekar lítið verið rætt formlega um kynferðislegt og kynbundið 

ofbeldi/áreitni í kjölfar #metoo umræðunnar. 

 

Mynd 10: Hefur átt sér stað mikil eða lítil formleg umræða á vinnustaðnum þínum um kynferðislegt og kynbundið 

ofbeldi/áreitni í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Spurt var hvort #metoo umræðan hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á vinnustaðinn hvað varðar 

menningu og samskipti. Á mynd 11 hér fyrir neðan má sjá að yfirgnæfandi meirihluti, eða 81%, 

telur að umræðan hafi haft mjög eða frekar jákvæð áhrif á vinnustaðinn. 16% telja að hún hafi 

hvorki haft jákvæð né neikvæð áhrif og einungis 2% telja áhrifin frekar neikvæð. 

33% 50% 15% 2%

Mjög mikil Frekar mikil Hvorki mikil né lítil Frekar lítil Mjög lítil

10% 57% 33%

Mjög til hins betra Frekar til hins betra Hvorki né Frekar til hins verra Mjög til hins verra

18% 25% 45% 5% 7%

Mjög mikil Frekar mikil Hvorki mikil né lítil Frekar lítil Mjög lítil
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Mynd 11: Hefur #metoo umræðan haft jákvæð eða neikvæð áhrif á vinnustaðinn hvað varðar menningu og 

samskipti? 

 

5.3 Hvernig er staðan? 

Eins og sjá má á mynd 12 hér fyrir neðan hefur rétt innan við helmingur 100 stærstu vinnustaða 

landsins brugðist við #metoo umræðunni annars vegar með því að bjóða upp á fræðslu fyrir 

starfsmenn og hins vegar mótað eða breytt verkferlum. Tæplega þriðjungur, eða 32%, hefur haldið 

fund með starfsfólki og á einum af hverjum tíu vinnustöðum hefur nefnd eða hópur verið stofnaður 

í kjölfar #metoo. 29% stærstu vinnustaða landsins hafa ekki haldið fund, staðið fyrir fræðslu, 

mótað eða breytt verkferlum, eða stofnað nefnd eða hóp. 

 

Mynd 12: Hvað af eftirfarandi, ef eitthvað, hefur verið gert á vinnustaðnum í kjölfar #metoo unræðunnar? 

Í reglugerð velferðarráðuneytisins, nr 1009/2015, um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum koma fram skyldur stjórnenda varðandi mál í 

þessum málaflokki. Þar segir að atvinnurekandi skuli greina áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar 

áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). Eins og sjá 

má á mynd 13 hér fyrir neðan koma þær áhugaverðu niðurstöður í ljós að enn eiga 41% stærstu 

vinnustaða landsins eftir að greina áhættuþættina þrátt fyrir að það komi skýrt fram í núverandi 

reglugerð. 

 

7% 74,4% 16,3% 2,3%

Mjög jákvæð Frekar jákvæð Hvorki né - engin áhrif Frekar neikvæð Mjög neikvæð

32% 49% 49% 10% 29%

Fundur með starfsfólki Fræðsla fyrir starfsfólk Verkferlar mótaðir/breyttir

Nefnd/hópur stofnaður Ekkert af ofantöldu
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Mynd 13: Hafa áhættuþættir eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis verið greindir á 

vinnustaðnum? 

Í sömu reglugerð kemur enn fremur fram að atvinnurekandi skuli gera áætlun um forvarnir þar 

sem meðal annars kemur fram til hvaða aðgerða skuli gripið með það að markmiði að koma í veg 

fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað (Reglugerð um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 

1009/2015). Á mynd 14 hér fyrir neðan má sjá að 12% þeirra sem tóku afstöðu segja að slík áætlun 

sé ekki til þrátt fyrir lagalega skyldu atvinnurekenda. 

 

Mynd 14: Er til áætlun um forvarnir á vinnustaðnum þar sem meðal annars kemur fram til hvaða aðgerða skuli gripið 

til að koma í veg fyrir einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi? 

Stjórnendur mannauðsmála 100 stærstu vinnustaða landsins voru spurðir hvort til væri formlegur 

farvegur fyrir starfsfólk ef það vill tilkynna um kynbundið ofbeldi á vinnustaðnum. Svörin, sem 

sjá má á mynd 15, voru á þá leið að 95% þeirra sem tóku afstöðu sögðu að slíkur farvegur væri til 

á vinnustaðnum. 

 

Mynd 15: Er til formlegur farvegur á vinnustaðnum fyrir starfsfólk ef það vill tilkynna um kynbundið ofbeldi? 

Einnig var spurt hvort viðbragðsáætlun væri til staðar á vinnustaðnum ef upp kæmi einelti, 

kynbundin/kynferðisleg áreitni eða kynbundið/kynferðislegt ofbeldi. 95% stærstu vinnustaða 

landsins hafa slíka áætlun eins og sjá má á mynd 16 hér fyrir neðan. 

 

29,7% 29,7% 40,5%

Já, af hálfu stjórnenda Já, í samvinnu stjórnenda og starfsfólks Nei

88% 12%

Já Nei

95% 5%

Já Nei
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Mynd 16: Er til viðbragðsáætlun á vinnustaðnum ef upp kemur einelti, kynbundin/kynferðisleg áreitni eða 

kynbundið/kynferðislegt ofbeldi? 

Eins og sjá má á mynd 17 hér fyrir neðan eru 93% stærstu vinnustaða landsins með stefnu um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegu og kynbundinni áreitni og ofbeldi. 

 

Mynd 17: Er til stefna á vinnustaðnum um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegu og kynbundnu áreiti og ofbeldi? 

Af þessum niðurstöðum má sjá að þrátt fyrir mikla umræðu í þjóðfélaginu tengda #metoo 

undanfarið má enn gera betur og þá sérstaklega hvað varðar greiningu áhættuþátta. Þó er ljóst að 

sumir vinnustaðir virðast þurfa að fara í meiri vinnu en aðrir. Sem dæmi má nefna að þegar 

stjórnendur voru spurðir hvort að starfsfólki á vinnustaðnum hefði staðið til boða fræðsla um 

kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og viðbrögð við því kom í ljós að 

42,5% af þeim sem tóku afstöðu svöruðu því neitandi eins og sjá má á mynd 18. 

 

Mynd 18: Hefur starfsfólki á vinnustaðnum staðið til boða fræðsla um kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi 

á vinnustöðum og viðbrögð við því? 

Enn fremur voru stjórnendur mannauðsmála spurðir hvort þeir teldu að stjórnendur á 

vinnustaðnum hefðu mikla eða litla þörf fyrir fræðslu hvað varðar kynferðislega og kynbundna 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 56% þeirra sem tóku afstöðu töldu mjög eða frekar mikla þörf á 

fræðslu eins og sjá má á mynd 19. Þessar niðurstöður sýna að þörf fyrir fræðslu er enn til staðar 

þrátt fyrir mikla umræðu um málefni tengd #metoo í samfélaginu. 

 

Mynd 19: Telur þú að stjórnendur á vinnustaðnum hafi mikla eða litla þörf fyrir fræðslu er varðar kynferðislega og 

kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum? 

95% 5%
Já Nei

93% 7%
Já Nei

57,5% 42,5%
Já Nei

7% 49% 22% 20% 2%

Mjög mikla Frekar mikla Hvorki mikla né litla Frekar litla Mjög litla
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5.4 Samantekt niðurstaðna  

Til að draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar má nefna að stjórnendur mannauðsmála á 

81% stærstu vinnustaða landsins telja #metoo umræðuna hafa haft jákvæð áhrif á vinnustaðinn 

hvað varðar menningu og samskipti. Á 83% stærstu vinnustaða á Íslandi er lögð mikil áhersla á 

vinnustaðamenningu og á 89% vinnustaðanna er lögð mikil áhersla á jafnrétti kynjanna. Á 67% 

vinnustaðanna hafa samskipti breyst til hins betra í kjölfar #metoo umræðunnar. Hinsvegar hafa 

44% vinnustaða ekki jafnlaunastefnu á sínum vinnustað. Rétt innan við helmingur 100 stærstu 

vinnustaða landsins hefur brugðist við #metoo umræðunni annars vegar með því að bjóða upp á 

fræðslu fyrir starfsmenn og hins vegar mótað eða breytt verkferlum. Tæplega þriðjungur eða 32% 

vinnustaða hafa haldið fund með starfsmönnum og á einum af hverjum tíu vinnustöðum hefur 

nefnd eða hópur verið stofnaður í kjölfar #metoo. 29% stærstu vinnustaða landsins hafa ekki haldið 

fund, staðið fyrir fræðslu, mótað eða breytt verkferlum, eða stofnað nefnd eða hóp. 41% vinnustaða 

hafa ekki greint áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á 

vinnustaðnum sem er þó lögboðin skylda. Stjórnendur mannauðsmála 100 stærstu vinnustaða 

landsins telja í 56% tilfella mikla þörf á fræðslu fyrir stjórnendur um einelti, kynferðislega áreitni, 

kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

 

6. Umræður 

Umræðan sem kennd er við #metoo hefur nú þegar haft ýmsar afleiðingar hér á landi. Sem dæmi 

má nefna þá hefur félags- og jafnréttismálaráðherra stofnað aðgerðahóp gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Félags- og 

jafnréttismálaráðherra hefur einnig stofnað nefnd sem gert er að meta umfang kynferðislegrar 

áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldis og eineltis. Forsætisráðherra hefur skipað starfshóp sem 

vinna á að úrbótum í sama málaflokki (Jafnréttisstofa, 2018). Þá hafa Samtök atvinnulífsins útbúið 

sáttmála gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Í sáttmálanum eru dregin fram gildi sem geta minnkað 

hættu á einelti, áreitni eða ofbeldi á vinnustað. Samtökin hafa hvatt stjórnendur og starfsmenn 

vinnumarkaðarins til að gera gildi sáttmálans hluta af daglegum rekstri sínum. Þannig telja 

samtökin hægt að stuðla að heilbrigðri vinnustaðamenningu (Samtök atvinnulífsins, 2018). 

Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, BSRB, Kennarasamband Íslands og 

Kvenréttindafélag Íslands stóðu fyrir opnum umræðufundi um málefni #metoo á vormánuðum 
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2018. Á fundinum var ætlunin að móta tillögur að aðgerðum og næstu skrefum stéttarfélaga vegna 

#metoo byltingarinnar. Niðurstaða fundarins var sú að stéttarfélög, atvinnurekendur og stjórnvöld 

þurfi að bregðast við #metoo umræðunni og grípa tafarlaust til aðgerða. Fundargestir lögðu til að 

efla þyrfti fræðslu og umræðu um heilbrigð samskipti, mörk og meðvirkni. Einnig var talað um 

þörfina á því að breyta jafnréttislögum þannig að heimilt verði að sekta vinnustaði sem ekki sinna 

forvörnum gegn kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og annars ofbeldis á vinnustöðum 

(BSRB, 2018). 

Þegar lagt var af stað með rannsóknina hafði #metoo umræðan á Íslandi verið í gangi um nokkurt 

skeið. Greinarhöfundur hafði áhuga á að kanna hvort vinnustaðamenning á Íslandi hefði orðið fyrir 

áhrifum af #metoo umræðunni og setti því fram þá rannsóknarspurningu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að #metoo umræðan hafi í langflestum tilfellum, eða 81%, haft jákvæð áhrif 

hvað varðar menningu og samskipti. Athygli vekur þó að 44% stærstu vinnustaða Íslands hafa ekki 

sett fram jafnlaunastefnu. Ennfremur er athyglisvert að sjá að þrátt fyrir að reglugerð 

velferðarráðuneytisins sé skýr varðandi skyldur atvinnurekenda hafa 41% stærstu vinnustaða 

landsins ekki greint áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis 

á vinnustað. Þessar niðurstöður rannsóknarinnar, sem og aðrar, eru innlegg í upplýsta umræðu um 

stöðuna eins og hún er á vormánuðum 2018 hvað varðar #metoo umræðuna á Íslandi.  

Tíminn sem liðið hefur frá því að #metoo umræðan fór af stað og þar til greinin er skrifuð hefur ef 

til vill ekki verið nægur til þess að greina endanleg langtímaáhrif #metoo umræðunnar á 

vinnustaðamenningu. Til þess að umræða eins og #metoo hafi varanleg áhrif á 

vinnustaðamenningu er mikilvægt að henni sé haldið á lofti. En eins og fram hefur komið getur 

reynst erfitt að breyta menningu til frambúðar og það getur tekið langan tíma. Í því samhengi er 

mikilvægt að stjórnendur geri starfsfólki það ljóst hversu mikilvæg breyting á menningunni er, 

hvað varðar leiðir til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á 

vinnustað. Að þessu sögðu væri áhugavert að skoða áhrif #metoo umræðunnar á 

vinnustaðamenningu aftur að einhverjum tíma liðnum. Í framhaldi af því væri til dæmis hægt að 

spyrja starfsfólk hvort það telji að #metoo hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

vinnustaðamenningu og bera þau svör saman við svör stjórnenda.  
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Er það von höfundar að rannsóknin haldi #metoo umræðunni á lofti og verði ef til vill til þess að 

stjórnendur þeirra vinnustaða þar sem áhrifa #metoo umræðunnar hefur ekki gætt sjái tækifæri til 

úrbóta á sínum vinnustöðum.  

Ísland sem samfélag þarf að vera vakandi fyrir því að áhrifa #metoo umræðunnar gæti áfram og 

hún lognist ekki út af. Einnig er mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um skyldur 

atvinnurekenda er varðar einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað. 

Það er hagur allra á vinnumarkaði að vinnustaðamenning verði í takt við þær samfélagslegu 

breytingar sem hafa átt sér stað í kjölfar #metoo umræðunnar. Til þess að það geti átt sér stað er 

mikilvægt að boðið sé upp á fræðslu fyrir stjórnendur og annað starfsfólk um málefni tengd #metoo 

umræðunni. Með því að upplýsa og fræða starfsfólk er hægt að byggja upp öryggiskennd og góðan 

starfsanda á vinnustaðnum. 
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7. Þakkir 

Greinarhöfundur vill fyrst og fremst færa eiginmanni sínum, Þórhalli Ólafssyni, sérstakar þakkir 

fyrir ómetanlegan stuðning á meðan á skrifum stóð en ekki síst á meðan að á náminu í Háskólanum 

í Reykjavík stóð. Einnig fær leiðbeinandi greinarinnar, Dr. Snjólaug Ólafsdóttir, þakkir fyrir 

leiðsögnina. Rakel Davíðsdóttir fær kærar þakkir fyrir yfirlestur. Þeir stjórnendur sem gáfu sér 

tíma til að svara rannsókninni fá góðar þakkir. Í þeirra nafni var 20.000 kr. ánafnað til Krafts, 

félags ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra, þann 22. mars 2018. 

Kraftur var það góðgerðarfélag sem flestir nefndu þegar beðið var um tillögu að 

góðgerðarsamtökum í lok rannsóknarinnar. 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 

 

Er lögð mikil eða lítil áhersla á vinnustaðamenningu á vinnustaðnum? 

Mjög mikil - Frekar mikil - Hvorki mikil né lítil - Frekar lítil - Mjög lítil 

 

Er lögð mikil eða lítil áhersla á jafnrétti kynjanna á vinnustaðnum? 

Mjög mikil - Frekar mikil - Hvorki mikil né lítil - Frekar lítil - Mjög lítil 

 

Telur þú að samskipti á vinnustaðnum hafi breyst til hins betra eða til hins verra á sl. 12 

mánuðum? 

Mjög til hins betra - Frekar til hins betra - Hvorki né - Frekar til hins verra - Mjög til hins verra 

 

Almennt séð telur þú að breyting hafi orðið í samskiptum starfsfólks til hins betra eða til hins 

verra á vinnustaðnum í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Mjög til hins betra - Frekar til hins betra - Hvorki né - Frekar til hins verra - Mjög til hins verra 

 

Hefur átt sér stað mikil eða lítil formleg umræða á vinnustaðnum þínum um kynferðislegt og 

kynbundið ofbeldi/áreitni í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Mjög mikil - Frekar mikil - Hvorki mikil né lítil - Frekar lítil - Mjög lítil 

 

Hefur #metoo umræðan haft jákvæð eða neikvæð áhrif á vinnustaðinn hvað varðar menningu og 

samskipti? 

Mjög jákvæð - Frekar jákvæð - Hvorki né, engin áhrif - Frekar neikvæð - Mjög neikvæð 
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Hefur þú sótt þér eða fengið fræðslu um kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum og viðbrögð við því? 

Já - Nei 

 

Hefur starfsfólki á vinnustaðnum staðið til boða fræðsla um kynferðislega og kynbundna áreitni 

og ofbeldi á vinnustöðum og viðbrögð við því? 

Já - Nei 

 

Telur þú að stjórnendur á vinnustaðnum hafi mikla eða litla þörf fyrir fræðslu er varðar 

kynferðislega og kynbunda áreitni og ofbeldi á vinnustöðum? 

Mjög mikla - Frekar mikla - Hvorki mikla né litla - Frekar litla - Mjög litla 

 

Hvað af eftirfarandi, ef eitthvað, hefur verið gert á vinnustaðnum í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Fundur með starfsmönnum - Fræðsla fyrir starfsmenn - Verkferlar mótaðir/breyttir - 

Nefnd/hópur stofnaður - Ekkert af ofantöldu 

 

Hafa áhættuþættir eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbyndinnar áreitni og ofbeldis verið 

greindir á vinnustaðnum? 

Já, af hálfu stjórnenda - Já, í samvinnu stjórnenda og starfsfólks - Nei 

 

Er til áætlun um forvarnir á vinnustaðnum þar sem meðal annars kemur fram til hvaða aðgerða 

skuli gripið til að koma í veg fyrir einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi? 

Já - Nei 
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Er til stefna á vinnustaðnum um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegu og kynbundnu áreiti og 

ofbeldi? 

Já - Nei 

 

Er til opinber jafnréttisstefna á vinnustaðnum? 

Já - Nei 

 

Er til jafnlaunastefna á vinnustaðnum? 

Já - Nei 

 

Er til viðbragðsáætlun á vinnustaðnum ef upp kemur einelti, kynferðislegt eða kynbundið áreiti 

eða ofbeldi? 

Já - Nei 

 

Er til formlegur farvegur á vinnustaðnum fyrir starfsfólk ef það vill tilkynna um kynbundið 

ofbeldi? 

Já - Nei 

 

Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar hafi staðið sig í kjölfar #metoo umræðunnar? 

Forseti Íslands 

Mjög vel - Frekar vel - Hvorki vel né illa - Frekar illa - Mjög illa 

 

Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar hafi staðið sig í kjölfar #metoo umræðunnar?  

Stjórnvöld  

Mjög vel - Frekar vel - Hvorki vel né illa - Frekar illa - Mjög illa 
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Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar hafi staðið sig í kjölfar #metoo umræðunnar?  

Stéttarfélög 

Mjög vel - Frekar vel - Hvorki vel né illa - Frekar illa - Mjög illa 

 

Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar hafi staðið sig í kjölfar #metoo umræðunnar?  

Atvinnurekendasamtök 

Mjög vel - Frekar vel - Hvorki vel né illa - Frekar illa - Mjög illa 

 

Hversu vel eða illa telur þú að eftirtaldir aðilar hafi staðið sig í kjölfar #metoo umræðunnar?  

Frjáls félagasamtök 

Mjög vel - Frekar vel - Hvorki vel né illa - Frekar illa - Mjög illa 

 

 Hafa komið fram opinberlega #metoo reynslusögur kvenna sem eiga við um þá atvinnugrein 

sem fyrirtækið/stofnunin starfar í? 

Já - Nei 

 

Hvert er kyn þitt? 

Kona - Karl - Skilgreini kyn mitt á annan hátt 

 

Hver er aldur þinn? 

Yngri en 30 ára - 30-39 ára - 40-49 ára - 50-59 ára - 60 ára eða eldri 

 

Hvert er starfsheiti þitt? 

Mannauðs-/starfsmannastjóri - Forstjóri - Framkvæmdastjóri - Skrifstofustjóri - Annað 
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Í hvaða atvinnugrein er meginstarfsemi fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

Fjármála- eða vátryggingastarfsemi - Heild- eða smásala - Menntastarfsemi - Upplýsingatækni, 

Fjarskipti eða fjölmiðlar - Þjónusta - Heilbrigðisþjónusta - Iðnaður - Samgöngur, flutningar eða 

ferðaþjónusta - Veiðar eða vinnsla - Annað, hvað? 

 

Hvað vinna margir starfsmenn á vinnustaðnum? Vinsamlega svaraðu fyrir heildarfjölda 

starfsmanna á Íslandi. 

50 eða færri - 51-99 - 100-149 - 150-199 - 200 eða fleiri 

 

Öllum spurningunum fylgdu svarmöguleikarnir veit ekki og vil ekki svara. 
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Viðauki 2 - Texti sem fylgdi með rannsókn þegar hún var send út í fyrsta skiptið þann 4. mars 

2018. 

 

Kæri stjórnandi.  

 

Þér býðst að taka þátt í könnun um vinnustaðamenningu og aðgerðir vinnuveitenda í kjölfar 

#metoo umræðunnar. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni mínu til mastersgráðu í verkefnastjórnun 

(MPM) við Háskólann í Reykjavík og verða niðurstöðurnar birtar opinberlega í vor. Leitað er til 

stjórnenda á um 100 stærstu vinnustöðum landsins. Sem þakklætisvott fyrir þátttökuna mun ég 

ánafna 20.000 kr. til góðgerðarsamtaka í nafni þátttakenda. Í lok könnunar getur þú haft áhrif á 

hvaða samtök verða fyrir valinu.  

Til að taka þátt smellirðu á slóðina hér: Hefja könnun  

Auðvelt á að vera að svara könnuninni og tekur það að jafnaði 4-6 mínútur. Öll svör verða 

meðhöndluð sem trúnaðarmál og einstök svör verða ekki rakin til þátttakenda eða 

fyrirtækja/stofnana.  

Ef frekari upplýsinga er óskað getur þú haft samband við Höllu Maríu Ólafsdóttur 

(hallao16@ru.is).  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

Halla María Ólafsdóttir 

  

https://www.questionpro.com/t/CbdaDZbfXPw
https://www.questionpro.com/t/CbdaDZbfXPw
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Viðauki 3 - Ítrekun um beiðni um þátttöku. Bréfið var sent á þá viðtakendur sem ekki höfðu 

svarað könnuninni þann 12. mars 2018. 

 

Kæri stjórnandi. 

 

Vildi bara góðfúslega minna á könnun um vinnustaðamenningu og aðgerðir vinnuveitenda í kjölfar 

#metoo umræðunnar. Þátttaka hefur farið vel af stað og vantar því lítið upp á til að hægt verði að 

vinna úr niðurstöðunum og í framhaldinu varpa ljósi á stöðuna á stærstu vinnustöðum landsins. 

Til að taka þátt smellirðu á slóðina hér: Hefja könnun 

20.000 kr. verður ánafnað til góðgerðarsamtaka í nafni þátttakenda að framkvæmd lokinni. 

Ekki verða sendar frekari áminningar og ef þú hefur ekki hug á að taka þátt þá biðst ég afsökunar 

á ónæðinu. Öll svör verða meðhöndluð sem trúnaðarmál og einstök svör verða ekki rakin til 

þátttakenda eða fyrirtækja/stofnana. 

Ef frekari upplýsinga er óskað getur þú haft samband (hallao16@ru.is). 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

Halla María Ólafsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 


