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Útdráttur 

Í október árið 2017 fór af stað bylting undir myllumerkinu #MeToo þar sem konur um 

allan heim deildu reynslu sinni af kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi sem þær 

höfðu orðið fyrir á vinnustað sínum. Þessi bylting hafði mikil áhrif hér á landi og voru það 

konur í áhrifastöðum innan samfélagsins sem stigu fyrstar fram og sögðu sína sögu. Í 

kjölfarið komu svo margir aðrir hópar en allar þessar konur áttu það sameiginlegt að hafa 

orðið fyrir áreitni eða ofbeldi á vinnustað.  

Vinnuveitendur hafa ákveðna skyldur í svona málum og skulu bregðast við á ákveðinn 

hátt. Þeim ber lagaleg skylda til að hafa viðbragðsáætlanir og verkferla til staðar ásamt 

því að vera með formlega stefnu í jafnréttismálum.  

Markmið þessarar meistararitgerðar er að rannsaka áhrif #MeToo byltingarinnar á 

viðbrögð og úrvinnslu vinnuveitenda í málum er varða kynferðislega áreitni og kynbundið 

ofbeldi á vinnustöðum og kanna viðhorf þeirra til þessara mála. Þetta viðfangsefni hefur 

takmarkað verið skoðað áður og hugmyndin er að bæta úr því með niðurstöðum úr 

þessari ritgerð. Rannsóknin var framkvæmd í nóvember 2018 og voru tekin hálf opin 

viðtöl við tíu mannauðsstjóra  í meðalstórum og stórum fyrirtækjum og stofnunum á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Helstu niðurstöður er þær að allir viðmælendur töldu #MeToo byltinguna hafa haft 

mikil áhrif á vinnustaðinn. Verkferlar og viðbragðsáætlanir voru endurunnar, fræðsla og 

þjálfun fyrir stjórnendur og starfsmenn varðandi samskipti var tekin upp og leitast var við 

að bæta upplýsingaflæði til starfsmanna og hafa það gott og skilvirkt. Einnig kom fram að 

viðmælendur upplifðu þessi mál mjög flókin og erfið viðureignar og fannst mikilvægt að 

hafa vinnuferla skýra til að auðvelda úrvinnsluna. Allir viðmælendur nefndu að þeir 

upplifðu almenna vitundarvakningu, bæði meðal starfsmanna og úti í samfélaginu, í 

kjölfar byltingarinnar og að umræðan um þessi mál væri opnari nú en áður. Viðhorf 

viðmælenda var almennt mjög jákvætt gagnvart byltingunni og áhrifum hennar á 

samfélagið í heild og öllum fannst löngu tímabært að taka þessa umræðu upp. 
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Abstract 

In October 2017 a movement begin under the hashtag #Me Too which encouraged 

women worldwide to share their experience with sexual assault and harassment in the 

workplace. While this movement drew global attention, it did make a significant impact 

in Iceland. Icelandic women in prominent positions stepped forth and shared their stories 

encouraging other women to do the same. The attention and focus were on many 

different types of abuse with focus on sexual harassments at or around the workplace.  

The general understanding and the norm in Iceland were and still is that the employer 

has certain responsibilities and obligations in sexual harassment cases.  Legally the 

employer is obligated to institute and have in place a sexual harassment policy and a 

formal process on how to address accusations in a timely and fair manner.  

The objective of this essay is to investigate the impact the metoo revolution has had 

on corporate policy, company culture and human resources practices. Also, the objective 

is to look at how the general view and the opinions regarding this particular subject, has 

been impacted by the #MeToo movement. This subject has not been investigated in 

Iceland and therefore it is timely and of great interest to look at this subject and hopefully 

shed some light on the issue. The investigation related to this essay was conducted in 

November 2018 through series of interviews with Human Resource managers from 

midsize to large companies working in and in the vicinity of, capital city of Reykjavik.  

The main conclusion is that the #MeToo movement has resulted in awareness how 

serious sexual harassment has been and still is in the workplace. Due to the awareness 

companies have re written processes and procedures related to how-to address both 

sexual as well as other abuses in the workplace. Training for managers and workers 

regarding work related interaction has been elevated and more awareness has resulted 

in increased accountability. The focus is on communication and awareness, so all workers 

and their managers know the code of conduct and what is expected. All interviewed 

agreed that they noticed more conversation around this matter as well as noticing the 

positive influence on the workplace both for workers as well as their managers. The social 

media has as well been a significant influence. Especially in a small society as Iceland 

where people know each other at a much greater degree than in larger communities. The 

attitude and opinion were for the most part positive towards the movement and the 
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change it has caused to the community at large. General opinion is and all agreed the 

#MeToo movement was important and something that had to be addressed.
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1  Inngangur  

Starf mannauðsstjórans er fjölbreytt og tekur á mörgum þáttum sem snúa að 

starfsmannahaldi innan skipulagsheilda. Eitt af því er að skapa hvetjandi starfsumhverfi 

og stuðla að traustri og góðri fyrirtækjamenningu þar sem starfsmanninum líður vel og 

hann finnur sig öruggan (Beardwell og Clark, 2010; Pynes, 2009). Slík nálgun myndi teljast 

mjúk nálgun mannauðsstjórnunnar þar sem áherslan er á mannlega þætti, endurgjöf og 

hvatningu ásamt því að stuðla að uppbyggilegum samskiptum (Storey, 2007). 

Mannauðsstjórar eru oft í nánu samstarfi við æðstu stjórnendur fyrirtækja og eru 

stundum tengiliðir milli stjórnenda og undirmanna en mannauðsstjórinn er í raun hluti af 

stjórnunarteymi margra fyrirtækja og sinnir ákveðnum málum sem oft snúa að 

samskiptum, upplýsingaflæði og öryggi starfsmanna  (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 

2014). Góður stjórnandi sækir sér reynslu og þjálfun með því að takast á við krefjandi 

viðfangsefni og vera sífellt að endurskoða sjálfan sig, halda sér upplýstum og læra af 

reynslunni. Stjórnun snýst fyrst og fremst um mannleg samskipti, kunna að lesa í hegðun 

fólks og geta gert sér grein fyrir veikleikum og styrkleikum hjá hverjum og einum 

(Mintzberg, 2011). Mannauðsstjórnun sem faggrein snýst um það að styðja og styrkja 

mannauðinn á jákvæðan hátt, setja fram skýra og aðgengilega stefnu og gildi sem veita 

starfsmönnum aðhald og öryggi. 

Stefnumótunarvinna er mikilvæg innan fyrirtækja og er hluti af starfi 

mannauðsstjórans en mörg fyrirtæki hafa sett sér ákveðin markmið varðandi stefnu og 

gildi. Starfsmannastefna á einmitt meðal annars að innihalda samskiptareglur innan 

fyrirtækisins og upplýsa starfsmenn um hvað er ætlast til af þeim í starfi. Einnig gefur hún 

mynd af því hvernig einstök mál eru meðhöndluð og afgreidd (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). Samkvæmt rannsókn Gylfa og Þórhalls (2007) á menningu á 

vinnustöðum og hvernig hún verður til eru ákveðnir þættir sem hafa áhrif þar á og móta 

í raun fyrirtækjamenninguna. Þetta eru þættir eins og viðhorf, gildi, trú, skynjun, 

samskiptamynstur og hegðun. Fyrirtækjamenning getur verið ákveðið stjórntæki innan 

skipulagsheildarinnar og setur ramma utanum það sem telst vera æskileg og óæskileg 

hegðun. Í sumum fyrirtækjum getur menningin verið mismunandi milli deilda og ekki er í 
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raun til neitt sem heitir rétt eða röng fyrirtækjamenning því hún mótast af aðstæðum 

hverju sinni og er oft flókin og djúp (Schneider, 2000).   

Vinnuveitendur hafa skyldur gagnvart starfsmönnum þegar kemur að aðbúnaði og 

öryggi á vinnustaðnum. Vinnueftirlitið ber eftirlitsskyldu með þessum þáttum og er hægt 

að leita til þeirra ef á þarf að halda. Þegar kemur að málum er varða kynferðislega áreitni 

eða kynbundið ofbeldi á vinnustöðum ber vinnuveitenda að bregðast við eins fljótt og 

auðið er ef grunur leikur á slíku eða ef upp kemur kvörtun. Einnig ber vinnuveitandi 

ábyrgð á því að gera starfsmönnum grein fyrir því að áreitni og ofbeldi er ekki liðið innan 

vinnustaðarins ásamt því að framkvæma þarf reglulega áhættumat þar sem 

vinnuumhverfið er metið með tilliti til áhættuþátta er varða áreitni og ofbeldi. 

Vinnuveitandi skal einnig ganga úr skugga um það að vinnuumhverfið sé öruggt hvað 

þessa þætti varðar (Velferðaráðuneytið, 2015). 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram varðandi áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og 

er valda ójafnvægi talið vera stór áhrifaþáttur. Einnig hefur stefna og almennt viðhorf 

innan vinnustaðarins gagnvart þessum málum áhrif og þar kemur vinnustaðamenningin 

inn. Kynferðisleg áreitni hefur áhrif á fleiri en þolandann en sýnt hefur verið fram á mjög 

neikvæð áhrif á vinnuumhverfið og vinnuandann og má líkja þessu við einhverskonar 

mein inni á vinnustaðnum sem erfitt getur verið að uppræta ef ekkert er að gert (Pina, 

Gannon og Saunders, 2009; Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Hudson, 2018).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið, bæði íslenskar og erlendar, á tíðni 

kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofeldis hafa sýnt að um helmingur þeirra sem 

spurðir voru hafa orðið fyrir áreitni í einhverri mynd á vinnustað sínum en innan við 10% 

þeirra segja frá eða fara með málið lengra sem er mjög áhugavert og gefur til kynna að 

þolendur eru almennt ekki að segja frá (Steinun Rögnvaldsdóttir, 2015; FRA-European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2014).  

#MeToo byltingin, sem kollvarpaði öllu seinnihluta árs 2017, opnaði augu margra og 

vakti þá til umhugsunar um áreitni og ofbeldi gegn konum á vinnumarkaði. Frásagnir 

þúsunda kvenna litu dagsins ljós og eru þær jafn mismunandi og þær eru margar en allar 

áttu það sameiginlegt að hafa fengið að hvíla í skjóli þagnarinnar í allt of langan tíma, 

mismunandi langan samt. Byltingin hafði áhrif á allt samféagið og þar með talið vinnustaði 

landsins (Velferðarráðuneytið, 2018).  
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Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur 

#MeToo byltingin haft á viðbrögð og úrvinnslu vinnuveitenda í málum er varða 

kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi á vinnustöðum og hvert er viðhorf þeirra til 

þessara mála?  

Ritgerðin skiptist þannig að í kafla tvö er farið yfir fræðilega umfjöllun, kafli þrjú fjallar 

um aðferð og framkvæmd rannsóknar, í kafla fjögur eru helstu niðurstöður, kafli fimm 

inniheldur umræður og sjötti og síðasti kaflinn eru lokaorð.
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2 Fræðileg umfjöllun 

Með aukinni samkeppni og þróun á vinnumarkaði hefur mannauðsstjórnun sótt verulega 

fram og vaxið hratt síðustu ár. Fyrirtæki og stofnanir eru að leggja ríkari áherslu á 

stefnumótun og að finna leiðir til að nýta mannauðinn sem best til að hámarka hagnað 

og afkomu og vera skrefi á undan samkeppnisaðilanum (Torrington, Hall, Taylor og 

Atkinson, 2014). Mannauðsstjórnun er mjög fjölbreytt og tekur á mörgum þáttum er snúa 

að starfsmannahaldi eins og að ráða fólk í vinnu, velja réttu einstaklingana og sjá til þess 

að þeir fái viðeigandi þjálfun. Einnig eru það launamál og almenn samskipti, umbun og 

frammistöðumat ásamt því að skapa hvetjandi starfsumhverfi með góðri og traustri 

fyrirtækjamenningu sem stuðlar að áhugasömum starfsmönnum sem eru meðvitaðir um 

markmið fyrirtækisins og hvert það stefnir (Beardwell og Clark, 2010; Pynes, 2009).  

Almennt er talað um tvær nálganir mannauðsstjórnunar sem eru annars vegar hörð 

nálgun og hins vegar mjúk nálgun (Yorks, 2005; Blanchard og Thacker, 2007; Beardwell 

og Claydon, 2007). Harða nálgunin snýr meira að rekstrarlegum þáttum og leggur ríka 

áherslu á að afkoma sé góð og mannauðurinn nýttur eins vel og hægt er. Stefnumótandi 

þættir eru í forgrunni og tölulegar upplýsingar skipta miklu máli en það sem snýr að 

mannauðnum og mannlegum þáttum er látið mæta afgangi. Mjúka nálgunin leggur hins 

vegar mikla áherslu á mannlega þætti eins og hvatningu og endurgjöf til stafsmanna 

ásamt því að hafa samskipti uppbyggileg og stuðla þannig að ánægju í starfi og betri líðan. 

Einnig er lagt mikið upp úr því að efla þætti sem snúa að fræðslu til starfsmanna og allt 

sem tengist starfsþróun fær aukið vægi sem ýtir undir jákvæð tengsl stjórnenda og 

undirmanna. Flestir stjórnendur kjósa þó að reyna að nota það besta út báðum nálgunum 

og hugsa vel um mannauðin ásamt því að gæta þess að allir rekstrarlegir þættir séu í lagi 

(York, 2005; Storey, 2007).  

Nauðsynlegt er að viðhalda og þróa þekkingu í fagi mannauðsstjórnunar og eru Cranet 

samtökin stærstu hagsmunasamtök mannauðsstjórnunar í heiminum og helsta markmið 

samtakanna er að vinna rannsóknir á sviði þróunar í  greininni sem gefa skýrari mynd af 

stöðu mannauðsstjórnunar á heimsvísu (Cranet, 2000). Nokkrar slíkar rannsóknir hafa 

verið gerðar á Íslandi og hafa niðurstöðurnar gefið ákveðna mynd af  stöðu og þróun 
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mannauðsstjórnunar hérlendis. Samkvæmt Cranet rannsókn sem Arney Einarsdóttir, Ásta 

Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir (2012) gerðu eru þroskastig 

mannauðsstjórnunar fimm og eru þau notuð til að bera saman fyrirtæki og stofnanir og 

fá ákveðna mynd af því hvar í þroskaferlinu þau eru staðsett. Slíkar niðurstöður gefa 

stjórnendum tækifæri til að efla og styrkja þá þætti sem upp á vantar og hvetur þá til að 

ná lengra og gera betur (Arney Einarssdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009). 

Hvert þroskastig hefur sýna skilgreiningu og er núll fyrsta stigið en þar er í raun engin 

meðvituð mannauðsstjórnun í gangi. Oft eru litlar skipulagsheildir á þessu stigi og æðsti 

yfirmaður sér um öll mál er snúa að starfsmönnum og allar ákvarðanir eru teknar út frá 

innsæi en miðstýring er einkennandi fyrir þetta stig. Þroskastig eitt er þá annað stigið sem 

einkennist af hefðbundinni starfsmannastjórnun sem leggur áherslu á að halda utanum 

starfsmannamál af meiri festu og halda starfsmannskrá ásamt því að halda utanum öll 

stöðugildi. Frumkvæði stjórnenda að beita aðferðum mannauðsstjórnunar er ekki mikið 

og samskipti eru mest einhliða frá stjórnendum til starfsmanna (Arney Einarssdóttir o.fl., 

2009).   

Þroskastig tvö, sem er þriðja stigið, einkennist af faglegri starfsmannastjórnun með 

megin áherslu á daglega afgreiðslu mála. Starfsmannahandbækur hafa verið gefnar út 

fyrir einhverjar deidir og starfsmannastefna er oftast til en samskipti milli stjórnenda og 

starfsmanna eru gagnkvæm en samt ekki skipulögð. Á þroskastigi þrjú er 

mannauðsstjórnun farin að gefa af sér og árangur er sýnilegur og hefur jákvæð áhrif á 

reksturinn. Frammistöðumat er notað til að hvetja og umbuna starfsmönnum og er 

endurgjöf markviss. Starfsfólk er vel upplýst um hvers er ætlast til af því og áhersla lögð á 

að allir séu meðvitaðir um stefnu fyrirtækisins. Til að ná á þetta stig þurfa fyrirtæki að 

vera með sérstaka mannauðsdeild og mannauðsstjóri þarf að sitja í framkvæmdastjórn 

(Arney Einarssdóttir o.fl., 2009). 

Þroskastig fjögur er síðasta stigið og þar er litið á mannauðsstjórnun sem hluta af 

annarri stjórnun og rekstri skipulagsheildarinnar. Mikið eftirlit er með mannauðnum og 

gerðar eru árangursmælingar á rekstrinum og gripið inn í á viðeigandi hátt ef tilefni eru 

til. Á þessu stigi teljast allir stjórnendur mannauðsstjórar og sjá þeir um að sinna sínu 

starfsfólki innan sinnar deildar. Starfsmenn eru mjög vel upplýstir um stefnu og 

fjárhagslega stöðu skipulagsheildarinnar og reglulega spurðir álits og fá þannig að hafa 
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áhrif (Arney Einarssdóttir o.fl., 2009). Margir gera rannsóknir og skoða hver þróunin er í 

faginu og nýta sér þroskastigin til samanburðar við önnur lönd. Fyrirtæki hafa einnig nýtt 

sér niðurstöður úr slíkum rannsóknum til að sjá hvar þau standa og hvernig hægt er að 

gera betur þegar kemur að mannauðsmálum (Cranet, 2000).  

Stefnumótun er mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka. 

Samkvæmt fræðimanninum Henry Mintzberg má skilgreina stefnu sem áætlun, mynstur 

, stöðu, sýn og leikfléttu (Mintzberg, 1987). Segja má að með því að móta fasta stefnu sé 

verið að setja fram ákveðna framtíðarsýn sem miðar að því að fyrirfram settum 

markmiðum innan fyrirtækja sé náð. Unnið er markvisst að því að uppfylla þau skilyrði og 

væntingar sem fyrirtækið hefur sett sér (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Fyrirtæki, 

stofnanir og félagasamtök eru oft skilgreind sem skipulagsheildir. Grunnskilgreiningin á 

skipulagsheild er sú að þar sé hópur fólks sem skiptir með sér verkum og hafi það markmið 

að klára ákveðin verkefni sem hafa ákveðin tilgang. Tilgangurinn felst í því að koma 

ákveðnum hlutum til leiðar með tíð og tíma (Ingi Rúnar Eðvarðsson, Runólfur Smári 

Steinþórsson og Helgi Gestsson, 2011). Rannsóknir sýna reyndar að mörg fyrirtæki sem 

hafa stefnu eru sjaldnast að vinna samkvæmt henni og mótast starfsemin fremur af þeim 

aðstæðum sem skapast innan fyrirtækisins. Oft þróast hlutirnir þannig að erfitt er að 

framfylgja slíkri stefnu vegna ýmissa hindrana eins og tímaskorts og mikilla anna hjá 

stjórnendum sem ná ekki að fylgja stefnunni eftir (Mintzberg, 2011).  

Mannauðsstjórnun sem faggrein snýst um það að styðja og styrkja mannauðinn á 

jákvæðan hátt, setja fram skýra og aðgengilega stefnu og gildi sem veita starfsmönnum 

aðhald og öryggi eins og segir hér að framan. Til að ná árangri sem stjórnandi eru margir 

þættir sem koma til en í næsta hluta verður farið yfir það og hvað það er sem einkennir 

góðan stjórnanda. 

2.1 Stjórnandinn 

Mannauðsstjórar vinna oftast í nánu samstarfi við æðstu stjórnendur fyrirtækja og eru í 

mörgun tilfellum milliliður á milli stjórnenda og undirmanna. Mannauðsstjóri er í raun 

hluti af stjórnunarteymi margra fyrirtækja og sinnir ákveðnum málum sem snúa að 

samskiptum, upplýsingaflæði og öryggi starfsmanna (Torrington o.fl., 2014). Samkvæmt 

Mintzberg (2011) er stjórnunarhæfileiki ekki meðfæddur og krefst því mikillar þjálfunnar. 

Góður stjórnandi sækir sér reynslu og þjálfun með því að takast á við krefjandi 
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viðfangsefni og vera sífellt að endurskoða sjálfan sig, halda sér upplýstum og læra af 

reynslunni. Stjórnun snýst fyrst og fremst um mannleg samskipti og að geta lesið í hegðun 

fólks, gera sér grein fyrir veikleikum og styrkleikum hvers og eins og ná þannig að virkja 

einstaklinginn til æskilegrar frammistöðu sem samræmist marmkiðum fyrirtækisins 

(Mintzberg, 2011).  

Mintzberg (2011) setur fram þrjár víddir stjórnunarstarfsins sem eru í fyrsta lagi 

upplýsingagjöf og samskipti, í öðru lagi starfsmannamál og í þriðja lagi framkvæmd, 

umbætur, breytingar og samningar. Einnig skilgreinir Mintzberg (2014) hlutverk 

stjórnenda á þrenna vegu. Í fyrsta lagi er það samskiptahlutverk þar sem stjórnandinn er 

skilgreindur sem formlegur yfirmaður og hefur þá einnig hlutverk sem leiðtogi og 

tengiliður við undirmenn sína. Í öðru lagi er hlutverk stjórnanda að taka á móti 

upplýsingum, dreifa upplýsingum og vera talsmaður hópsins og í þriðja lagi er hlutverk 

stjórnanda að taka ákvarðanir, vera frumkvöðull breytinga, leysa ágreining sem getur 

komið upp milli starfsmanna, úthluta fjármagni og sjá um samningagerð.  

2.1.1 Samskipti stjórnanda og fylgjenda 

Flestir eru sammála því að góður stjórnandi er sá sem leiðbeinir, stýrir, hvetur og veitir 

innblástur. Hann sannfærir fylgjendur sína um að fylgja sér og sínum markmiðum. Þetta 

er ekki hægt að gera nema með góðum og árangursríkum samskiptum þar sem 

stjórnandinn virkjar fylgjendurna með sér þannig að allir séu að stefna í sömu átt og hafi 

sama markmið (Barrett, 2006). Mintzberg (2011) segir stjórnun snúast um mannleg 

samskipti þar sem stjórnandinn reynir að virkja starfsmanninn á þann hátt að hann öðlist 

góða þekkingu til að geta tekið réttar ákvarðanir og brugðist rétt við í mismunandi 

kringumstæðum.  

Talið er að stjórnendur noti sjötíu til níutíu prósent vinnutímans á hverjum degi í 

samskipti hvort sem þau eru munnleg eða rafræn. Mikilvægt er því að hafa öll samskipti 

skýr, hvetjandi og persónuleg til að þau beri árangur og hafi þau áhrif sem þeim er ætlað 

að hafa. Góður stjórnandi þarf að þjálfa góða samskiptafærni og vera meðvitaður um 

hvað þarf til svo að samskipti skili góðum árangri (Barrett, 2010). Barrett (2006; 2010) 

talar um samskipta þríhyrninginn en hann er settur saman úr þremur þáttum, sendanda, 

skilaboðum og viðtakanda og lýsir samskiptaleið frá einum einstakling til annars. Þetta er 

einfaldasta boðleiðin og byggir á að sá sem sendir skilaboðin geri það á skýran og 
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skilmerkilegan hátt. Viðtakandinn þarf að skilja skilaboðin á sama hátt og sendandinn. 

Helsta hindrun í samskiptum er að skilaboðin komast ekki rétt til skila og eftir því sem 

boðleiðin er lengri eða flóknari eru meiri líkur á að skilaboðin skili sér ekki rétt alla leið.  

Ef samskipti eru góð á milli stjórnanda og starfsmanna eykur það þátttöku og hvetur 

starfsmanninn áfram í að ná markmiðum sem sett hafa verið fram. Einnig ef starfsmaður 

upplifir sig sem hluta af skipulagsheildinni og fær að taka þátt og hafa skoðanir á 

verkefninu gefur það honum aukinn áhuga og meiri ábyrgðartilfinningu (Karanges, 

Johnstone, Beatson og Lings, 2014). Samskipti eru sterkasta vopn stjórnandans til að ná 

árangri. Það þarf hins vegar að nota réttu aðferðirnar og þjálfa sig upp í góðri 

samskiptatækni. Stjórnandi með góða samskiptatækni stendur framar öðrum í að virkja 

fylgjendur sína í að ná markmiðum fyrirtækisins. Það er bæði mikilvægt að geta virkjað 

fólk saman í hópum og sem einstaklinga. Ef allir ná að stilla saman strengi og spila sama 

lagið þá verður útkoman góð (Raducan og Raducan, 2014). Barrett (2002) talar einnig um 

mikilvægi þess að velja réttu orðin fyrir rétta starfsmanninn, það sem virkar að segja við 

einn gengur ekki fyrir annan. Mikilvægt að laga samskiptin að hverjum og einum. Góð 

samskipti hafa mikil áhrif á starfsánægju og auka einnig framlegð og afköst starfsmannsins 

ásamt því að bera meira traust til fyrirtækisins og stjórnandans. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að góð samskipti innan fyrirtækja milli stjórnanda og starfsmanna hafa líka áhrif á 

samskipti fyrirtækisins út á við (Jacobs, Yu og Chavez, 2015; Men, 2015).  

Þjálfun í samskiptum er nauðsynleg og það skiptir máli hvað er sagt, hvernig og 

hvenær. Stjórnandinn þarf að hafa góða tilfinningu fyrir því hvernig á að koma skilaboðum 

frá sér svo að þau nái til starfsmannsins og hann skilji þau eins og til er ætlast (Men, 2015). 

Samskipti geta verið formleg og óformleg. Ef um formleg samskipti er að ræða er átt við 

einræðu eða samskipti þar sem starfsmaðurinn fær ekki tækifæri til að svara eða hafa 

skoðanir. Óformleg samskipti væru þá opin samskipti þar sem báðir aðilar fá tækifæri til 

að tjá sig og eiga samræður og skiptast á skoðunum og beita virkri hlustun. Hér er 

mikilvægt að stjórnandinn sé aðgengilegur fyrir starfsmenn (Holbeche, 2006). Mintzberg 

(2011) telur að óformleg samskipti séu mun algengari en formleg og einnig árangursríkari. 

Stjórnendur séu með því miklu tengdari starfsmönnum sínum og hafi því betri yfirsýn yfir 

starfsemina í heild. 
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2.1.2 Eiginleikar góðs stjórnanda  

Barrett (2010) talar um hversu mikilvægt er fyrir stjórnanda að byggja upp jákvæða ímynd 

gagnvart fylgjendum sínum. Viðhorf starfsmanna til stjórnanda skiptir máli og mikilvægt 

að stjórnandinn sjái sjálfan sig í réttu ljósi. Algengt er að hann upplifi sig öðruvísi en 

fylgjendurnir upplifa hann. Þessu má líkja við aðstæður þar sem tveir hittast en eru í raun 

eins og sex einstaklingar séu að hittast. Það er þá sú persóna sem þeir telja sig vera, 

persónan sem aðrir sjá og svo persónan sem þeir eru í raun. Fylgjendurnir þurfa að skynja 

stjórnandann rétt og ef upplifunin er slæm og fylgjendur finna að stjórnandinn er ekki 

heiðarlegur í sinni vinnu þá hefur það mjög slæm áhrif og veikir traust hans mikið (Barrett, 

2006). En Barrett (2010) leggur einmitt mikla áherslu á traust, sannfæringarkraft og 

siðferði í samskiptum. Mikilvægt er að byggja upp traust við fylgjendur til að fá þá til að 

vinna með sér. Traust grundvallast á því að geta sýnt heilindi, færni, trúverðugleika, 

hollustu og aðgengileika. Þessa fimm þætti er gott fyrir stjórnanda að hafa í huga þegar 

vinna á traust fylgjenda. Aðgengileiki hefur einnig áhrif varðandi traust og skipta boðleiðir 

þar miklu máli, hvernig stjórnandinn kemur skilaboðum á fylgjendur sína. Skilaboðin þurfa 

að vera skýr, vel fram sett og ekki of mikið af upplýsingum í einu (Barret, 2010).  

Dregið hefur úr persónulegum samskiptum með tilkomu rafrænna samskipta eins og 

tölvupósts. Samskipti geta líka farið fram maður á mann og á fundum sem samræður eða 

einræða. Þegar einræða á sér stað fær hlustandinn ekki tækifæri til að tjá sína skoðun eða 

hafa áhrif. Gott er að gefa tækifæri á umræðu og þannig upplifir einstaklingurinn sig sem 

hluta af heildinni og að hann hafi eitthvað til málanna að leggja. Það virkar hvetjandi og 

eykur sjálfstraust og verkvilja viðkomandi (Karanges o.fl., 2014).  

Sannfæringakraftur kemur samhliða trausti og er nauðsynlegur að hafa þegar virkja á 

fólk með sér í ákveðin verkefni. Sannfæringarkrafturinn byggir á þremur áhrifaþáttum 

sem má skilgreina sem skynsemi, tilfinningu og heiðarleika en fyrirmyndin er logos, 

pathos og ethos sem kemur frá gríska heimspekingnum Aristotel. Góður stjórnandi þarf 

því að vera skynsamur, taka réttar ákvarðanir og geta lesið hópinn sinn rétt og unnið sig 

út frá því. Hann þarf líka að vera tillfinningalegur, bæði geta sýnt eigin tilfinningar og lesið 

í tilfinningar annarra, sýnt skilning og sett sig í spor annarra (Barrett, 2010). Heiðarleiki er 

mjög mikilvægur þáttur til að fá fólk til að treysta á sig og það sem verið er að vinna að. 

Heiðarleiki felur í sér að vera samkvæmur sjálfum sér og hafa skilaboðin skýr, viðurkenna 
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mistök og vera auðmjúkur og hógvær í því sem þú gerir. Enginn stjórnandi getur tekið 

framförum og náð árangri án þess að vera sannfærandi gagnvart sýnum fylgjendum. 

Góður stjórnandi þarf að vera meðvitaður um að hvetja og uppörva á jákvæðan hátt, veita 

persónulega endurgjöf á réttum augnablikum og hlusta vel bæði á orð og tilfinningar 

(Barrett, 2010).  

Samskipti eru stór þáttur í stjórnun og skiptir máli hvernig þau fara fram. Huga þarf að 

því hvernig best er að koma til skila því sem skiptir máli og hvernig hægt er að ná eyrum 

þeirra sem eiga í hlut. Mikilvægt er að stjórnandi lesi hópinn sinn rétt og geti sett sig í spor 

annarra og skilið aðstæður sem talað er inn í. Finna þarf út hvaða leið er best að nota til 

að koma hlutum til skila á jákvæðan og skilvirkan hátt en samt sem áður þarf að geta sýnt 

auðmýkt og skilning og bregðast við á viðeigandi hátt ef skilaboðin eru ekki að skila sér. 

Þá þarf stjórnandi að vera tilbúinn að skoða nýjar boðleiðir sem hugsanlega gætu hentað 

viðkomandi hóp betur (Barret, 2010).  

Samkvæmt Mintzberg (2011) er mikilvægt að stjórnandi þekki starfsmannahópinn sinn 

vel og átti sig á styrkleikum og veikleikum hvers og eins. Starfsmenn eru misjafnir eins og 

þeir eru margir og bregðast mismunandi við áreiti og aðstæðum í starfsumhverfi sínu. Það 

sem einum finnst léttvægt finnst öðrum vera alvarlegt og því er mjög mikilvægt fyrir 

stjórnanda að hafa góða tilfinningagreind og geta lesið í aðstæður og sett sig í spor 

annarra og sýnt samkennd og skilning í erfiðum aðstæðum. Einnig á hann auðveldara með 

að taka á óæskilegri hegðun af sanngirni, veita stuðning og hvetja fólk áfram á 

uppbyggilegan hátt. Með þessu er hægt að draga úr streitu og kvíða starfsmanna en sýnt 

hefur verið fram á að stuðningur stjórnenda í erfiðum aðstæðum styrkir starfsmanninn 

og hjálpar honum að takast á við erfiðleika eða krefjandi aðstæður sem upp koma 

(Goleman, 2006; Goleman og Boyatzis, 2017).  

Samskipti milli stjórnenda og undirmanna hefur mikil áhrif á líðan og öryggi 

starfsmanna eins og kemur fram hér að framan. Einnig skiptir vinnuaðstaða, aðbúnaður 

og öryggi á vinnustaðnum miklu máli og fjallað verður um það hér í næsta hluta. 

2.2 Vinnuumhverfið 

Vinnuumhverfi hefur áhrif á starfsánægju og vinnuframlegð og eru það þættir eins og 

hljóðvist, húsgögn og almennt skipulag vinnurýmis sem skipta máli. Aðrir hlutir eins og 

hvernig lýsing er í rýminu, hvernig hitastigið er, hávaði og ýmislegt fleira sem getur truflað 
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einbeitingu starfsmannsins. Þessir þættir geta bæði aukið eða dregið úr vinnuframlagi 

eftir því hversu mikil áhrif þeir hafa á orku starfsmannsins (Vischer, 2007). Ef vinnurými 

er vel skipulagt og í samræmi við óskir starfsmanna þá eykur það á starfsánægju og stuðlar 

að meiri framleiðni (Carlopio, 1996). Þannig hafa nokkrar rannsóknir stutt það að tengsl 

séu á milli vinnuumhverfis og starfsánægju en þó getur starfsánægja bæði verið afleiðing 

og orsök í þessu sambandi. Þrátt fyrir þetta er jákvæð fylgni á milli starfsánægju og 

frammistöðu í starfi (Judge, Thorsen, Bono og Patton, 2001). 

Til að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi er mikilvægt að draga úr streituvaldandi 

þáttum og óþarfa álagi. Sjálfbærni í vinnulagi, sjálfræði í starfi, viðurkenning og umbun 

fyrir frammistöðu, styðjandi samfélag, sanngirni og gildi eru þeir sex lykilþættir sem stuðla 

að því að starfsmenn eru ánægðari í vinnunni, vinnuframlag þeirra eykst, slysatíðni 

minnkar, fjarvistum fækkar, starfsmannavelta verður ekki eins mikil og minni líkur eru á 

ofbeldisfullu vinnuumhverfi (Leiter og Maslach, 2003). Vinnuveitendum ber lagaleg skylda 

til þess að hafa skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum ásamt því að 

framkvæma áhættumat og gera áætlun um heilsuvernd, hollustuhætti og öryggi. 

Áhættumatið tekur meðal annars á þáttum eins og félagslegum aðbúnaði, streitu, einelti, 

samskiptum, upplýsingaflæði og umhverfisþáttum (vinnuvernd, e.d.).  

2.2.1 Líðan á vinnustað  

Aðbúnaður og öryggi starfsmanna á vinnustað skiptir miklu máli og er það eitt af 

hlutverkum mannauðsstjóra að passa upp á að það sé í lagi til að koma í veg fyrir vanlíðan, 

streitu og kulnun í starfi. Mikið álag á vinnustað getur einnig verið undanfari kulnunar í 

starfi og starfsmaður sem upplifir mikið vinnuálag og finnst jafnvel að gerðar séu of miklar 

kröfur um góða frammistöðu getur fundið fyrir vanmætti gagnvart starfinu og sýnt 

ákveðna uppgjöf. Sjálfstraust minnkar og viðkomandi fer að líða illa í vinnunni og minnstu 

verkefni geta orðið að stórri hindrun sem viðkomandi á erfitt með að yfirstíga (Hayes og 

Weathington, 2007).  

Skipta má kulnun upp í þrjú stig sem eru andleg þreyta, tilfinningalegur dofi og 

aðgerðarleysi. Samspil þessara þriggja þátta getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

fyrir starfsmanninn og leitt til þess að vinnuafköst minnka, hann einangrast félagslega, 

fjarvistir frá vinnu aukast og jafnvel skiptir hann oft um vinnu (Zellars, Perrewé og 

Hochwarter, 2000). Orsakir kulnunar geta verið bæði einstaklingstengdar, félagslegra og 
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aðstæðutengdar. Einstaklingar bregðast mismunandi við áreiti og eiga sumir auðveldara 

með að vinna undir álagi en aðrir og fer það eftir persónugerð hvers og eins. Andleg heilsa 

hefur mikið að segja og eru andlega sterkir einstaklingar betur í stakk búnir að takast á 

við álag og streitu. Einnig hefur vinnu umhverfið líka mikið að segja, hvernig aðstæður á 

vinnustaðnum eru og hvernig samskiptum og samstarfi milli vinnufélaga er háttað, en 

neikvæð samskipti milli samstarfsfélaga geta haft neikvæð áhrif og valdið vanlíðan til 

lengri tíma ef ekkert er að gert.   Kulnun getur svo gert vart við sig í framhaldinu en þetta 

er alltaf samspil margra þátta og er mismunandi hvað hver þáttur vegur mikið. (Tong, 

Wang og Peng, 2015).  

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli að vinnustaðurinn sé skipulagður með það 

í huga að lágmarka þætti sem hugsanlega gætu aukið álag á vinnustaðnum og ýtt undir 

streitutengd einkenni sem leitt gætu til kulnunar síðar meir (Landy og Conte, 2013). Einnig 

eru vinnutengdir þættir eins og vinnuálag sem tengist þá lengd vinnutíma og fjölda 

verkefna sem þarf að sinna ásamt tímastjórnun. Verkefni eru líka miskrefjandi og 

mikilvægt að starfsmaðurinn treysti sér í að sinna því sem hann á að gera og hafi getu og 

þekkingu í það. Það getur verið mikill streituvaldur að þurfa að fást við eitthvað sem ekki 

hæfir starfsgetu viðkomandi. Aukin ábyrgð getur líka verið streituvaldandi og ekki allra að 

takast á við það en þar skiptir hæfni og geta viðkomandi til að takast á við verkefnið miklu 

máli (Larson, 2011).  

Í rannsókn Navarro, Mas og Jiménez (2010) voru áhrif vinnuaðstöðu á kulnun í starfi á 

meðal háskólaprófessora skoðuð og kemur fram þar að jákvæð tengsl eru á milli þessara 

tveggja þátta. Eftir því sem verkefnum fjölgar og kröfurnar eru meiri eru meiri líkur á 

aukinni streitu. Einnig var hægt að sýna fram á að vinnuaðstaða skiptir máli og getur bætt 

vinnuaðstaða dregið úr streitueinkennum ásamt því að minnka líkur á tilfinningalegri 

örmögnun meðal starfsmanna. Ef verkefnin sem lögð eru fyrir eru of mörg og of krefjandi 

ýtir það undir streitu einkenni og starfsmaðurinn upplifir uppgjöf og vanmátt í starfi. Slíkt 

getur valdið tilfinningalegri örmögnun sem síðar leiðir til kulnunar (Navarro, Mas og 

Jiménez, 2010). Samkvæmt  Landy og Conte (2013) skiptir miklu máli að gefa 

starfsmönnum tækifæri á að samræma vinnu og fjölskyldulíf með því að bjóða upp á 

sveigjanlegan vinnutíma. Einnig er mikilvægt að starfsmenn fái tækifæri til þess að 

skipuleggja vinnuna sína sjálfir og þannig stjórna vinnuálaginu betur. Með þessu er 
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auðveldara fyrir starfsmanninn að stjórna þeim þáttum sem valdið geta aukinni streitu. Á 

sumum vinnustöðum er starfslýsingin ekki nógu skýr sem verður til þess að starfsmenn 

eiga erfitt með að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og hvers er ætlast til af þeim á 

vinnustaðnum. Slíkt getur verið streitu valdandi og gerir starfsmanninn óöruggan um 

hlutverk sitt og frammistöðu (Landy og Conte, 2013; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006).  

Starfstengd streita er mismunandi eftir starfsstéttum og eru umönnunarstörf með 

mjög hátt hlutfall starfsmanna sem finna fyrir streitu tengdum einkennum og kulnun í 

starfi. Starfsmenn í athvarfi fyrir geðfatlaða voru skoðaðir og kom í ljós að þeir sem lögðu 

mikið upp úr umönnun skjólstæðinga sinna voru líklegri til að finna fyrir einkennum streitu 

í sínu starfi heldur en þeir sem ekki sinntu skjólstæðingum sínum jafn vel (Humbeeck, 

Audenhove og Declercq, 2004). Vaktavinnu fólk er einnig líklegra til að upplifa 

streitueinkenni og kulnun í starfi. Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur á vöktum er oft undir 

miklu álagi við að sinna sjúklingum og ber stundum mikla ábyrgð og þarf að taka 

ákvarðanir sem geta skipt máli varðandi líf eða dauða. Slíkt vinnuumhverfi getur verið 

mjög krefjandi og andleg streita því mjög algeng á meðal til dæmis hjúkrunarfræðinga. 

Starfsstéttir eins og slökkviliðsmenn og lögreglumenn, sem vinna á vöktum, eru einnig 

undir miklu álagi og sinna mjög krefjandi og erfiðum verkefnum sem geta valdið streitu 

og kulnun (Landy og Conte, 2013).  

Til að draga úr streitu og bæta vellíðan starfsmanna ættu stjórnendur að leggja áherslu 

á að bæta vinnuskilyrði starfsmanna sinna. Til dæmis væri hægt að stytta vinnutímann, 

auka stuðninginn og veita starfsmönnum meira sjálfstæði í vinnu. Námskeið í 

streitustjórnun væri einnig góður kostur þar sem markmiðið væri að kenna starfsmönnum 

að takast á við streitu og vinna úr henni (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Regluleg hreyfing 

getur dregið úr streitu og er talin vera mjög áhrifarík lausn í baráttunni gegn streitu. 

Einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu líður að jafnaði betur en þeim sem hreyfa 

sig ekki. Auk líkamsþjálfunar er góð hvíld og rétt matarræði einnig ráðlagt en góð næring 

er mikilvægur þáttur í góðri andlegri líðan. Ef hugsað er vel um þessa þætti dregur það úr 

hættu á andlegri og líkamlegri vanheilsu og minnkar líkurnar á kulnun (Dieserud, Elvestad 

og Brunes, 2001).  
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Með því að veita einstaklingum sjálfræði í vinnu, þjálfun, handleiðslu, félagslegan 

stuðning og endurgjöf er hægt að draga úr áhættuþáttum eins og óánægju, vinnutengdri 

streitu og kulnun. Auk þess hafa rannsóknir sýnt að félagslegur stuðningur á vinnustað sé 

fyrirbyggjandi og geti komið í veg fyrir kulnun og jafnframt getur félagslegur stuðningur 

komið í veg fyrir alvarleg streitueinkenni með því að hafa áhrif á velferð og heilbrigði 

einstaklingsins Einnig geta streita og kulnun verið afleiðingar árekstra á milli vinnu og 

einkalífs og því mikilvægt að gefa einstaklingum tækifæri á að samræma það (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

Starfsmenn sem eru jákvæðir og bjartsýnir að eðlisfari eiga auðveldara með að takast 

á við streitutengdar aðstæður og bregðast almennt betur við slíku og á það einnig við 

þegar um minna krefjandi verkefni er að ræða. Bjartsýni er talin auka á hæfni og úthald 

starfsmanna en þeir gefast síður upp og eru almennt tilbúnir að leggja meira á sig en þeir 

sem eru neikvæðir. Jákvæðni er hluti af persónuleika fólks og er því mjög 

einstaklingsbundin og hefur án efa mjög hvetjandi áhrif á starfsmanninn og eykur 

starfsánægju og frammistöðu. Jákvæður og ánægður starfsmaður er því ólíklegri til að 

þróa með sér streitutengd einkenni og gengur betur að sjá lausnir fremur en hindranir 

þegar leysa á krefjandi verkefni (Hayes og Weathington, 2007). Starfsánægja er 

mikilvægur þáttur þegar kemur að starfstengdri streitu en neikvæð fylgni er á milli þessara 

þátta. Þeir sem eru óánægðir í starfi upplifa frekar streitueinkenni heldur en þeir sem eru 

ánægðir í sínu starfi (Jamal og Baba, 2000). 

2.2.2 Starfsmannastefna 

Flest fyrirtæki setja sér ákveðna stefnu í starfsmannamálum sem tekur á þáttum eins og 

samskiptum starfsmanna, boðleiðum innan fyrirtækisins, vinnuálagi, fjölskyldutengdum 

málum og samþættingu starfs og einkalífs. Starfsmannastefnur eiga að móta 

samskiptareglur á vinnustaðnum og gera starfsmönnum ljóst hvers er ætlast til af þeim í 

starfi. Starfsmannamálin eru þannig samræmd innan skipulagsheildarinnar og gerir 

starfsmönnum kleift að ganga að því vísu hvernig einstök mál eru meðhöndluð og 

afgreidd. Markmið starfsmannastefnu er að fyrirtæki hafi yfir að ráða hæfu, vel menntuðu 

og áhugasömu starfsfólki sem í sameiningu stuðlar að metnaðarfullu og jákvæðu 

vinnuumhverfi. Ef lögð er áherslu á starfsmannaval, jafnrétti, upplýsingastreymi, 

starfsumhverfi, frumkvæði, endurgjöf, trúnað, fræðslu og starfsþróun er skapaður 
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skemmtilegur vinnustaður sem endurspeglar þau gildi sem höfð eru að leiðarljósi. Flest 

fyrirtæki hafa sett fram ákveðin gildi sem eiga að endurspegla og lýsa best markmiðum 

og þeirri ímynd sem fyrirtækið vill hafa út á við (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2007 kemur fram að stærri fyrirtæki eru líklegri til að 

hafa sett fram og samþykkt formlega starfsmannastefnu en lítil fyrirtæki en ekki var 

munur á milli atvinnugreina í rannsókninni (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2009). Tilgangurinn 

með því að setja fram skýra starfsmannastefnu er meðal annars sá að þegar upp koma 

mál sem snerta starfsmenn og teljast álitamál að þá er búið að móta ákveðinn ramma 

sem hægt er að vinna eftir og þá eru þær aðgerðir sem framkvæmdar eru í samræmi við 

þau gildi sem fyrirtækið hefur sett sér. Ávinningurinn af því að vera með skýra og stöðuga 

starfsmannastefnu er meðal annars að ná auknum skilningi á fyrirtækjamenningunni en 

ekki allir eru með formlega stefnu heldur einungis óformlega  sem endurspeglar þá 

hugmyndafræði sem stuðst er við  varðandi stjórnunarhætti og lýsir vel hvers er ætlast til 

af starfsmönnum (Armstrong, 2001). Hér á landi voru 92% fyrirtækja með 

starfsmannastefnu og 83% voru með hana skriflega samkvæmt Cranet rannsókn frá 2012. 

Þau fyrirtæki sem voru með 150-299 starfsmenn voru líklegri til að vera með skriflega 

stefnu og 39%  fyrirtækja með fleiri en 300 starfsmenn höfðu skriflega stefnu (Arney 

Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir, 2012). 

Í starfsmannastefnu skal koma fram að starfsmenn skulu sýna ábyrgð, frumkvæði og 

vilja til góðra samskipta bæði innan fyrirtækisins og út á við. Einnig eru þættir eins og 

samviskusemi, heiðarleiki og trúnaður í starfi nauðsynlegir til að byggja upp góðan 

starfsanda. Allt þetta hjálpar starfsmönnum að vita hvers vinnuveitandi ætlast til af þeim 

og gerir starfsmanninn þannig öruggari með sína stöðu og sitt hlutverk sem eykur 

starfsánægju. Skylda stjórnenda þarf að koma fram í starfsmannstefnu til að tryggja 

trausta og góða stjórnunarhætti. Stjórnendur ættu að sýna jákvæðni og heiðarleika í 

samskiptum og vera til fyrirmyndar, hvetja starfsmenn og vera virkir í að hlusta á 

undirmenn og lesa vel andrúmsloftið á vinnustaðnum. Hlutverk stjórnenda ætti einnig að 

vera að stuðla að góðum samskiptum meðal starfsfólks, jákvæðni, virðingu og hrósi (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Nauðsynlegt er að fyrirtæki myndi sér stefnu í jafnréttismálum og ættu allar 

starfsmannastefnur að innihalda klausu þar sem tekið er fram að jafnréttis skuli gætt í 
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hvívetna og að karlar og konur eigi jafna möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, 

stöðuhækkana og þjálfunar. Jafnréttismál eru mikilvægur þáttur í svona stefnu þar sem 

lögð er áhersla á að allir njóti jafnréttis óháð kyni, kynþætti eða stjórnmálskoðun. 

Varðandi aðbúnað og öryggi á vinnustaðnum er mikilvægt að setja fram hvað fyritækið 

sér fyrir sér í þeim málum. Gott er að starfsmenn viti að þeim sé tryggt öruggt 

vinnuumhverfi og að stuðlað sé að því að streitu sé haldið í lámarki. Aðgerðaráætlun og 

stefna varðandi einelti og kynferðislega áreitni þurfa að vera aðgengilegar og mikilvægt 

að það komi fram hvar þær er að finna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Starfsmannastefna er ákveðin yfirlýsing skipulagsheildarinnar í starfsmannamálum þar 

sem fyrirfram mótuð markmið eru sett fram og eru öllum starfsmönnum aðgengileg. 

Stefna eykur á samskiptahæfni og heiðarleika í samskiptum. Traust byggist á því að 

samskipti séu góð og allir séu að tala sama tungumálið og skilji hvern annan þegar unnið 

er saman. Traust þarf að vera gagnkvæmt milli stjórnenda og undirmanna og því 

mikilvægt að þeirra samskipti séu góð. Boðleiðirnar þurfa að vera skýrar til að hlutirnir 

gangi upp. Gildin þurfa líka að vera á hreinu og vel skilgreind svo allir séu að vinna að sama 

markmiði. Ábyrgð yfirmanna er töluverð þegar kemur að því að byggja upp traust og þurfa 

þeir að vera mjög sýnilegir og gefa undirmönnum tækifæri á að nálgast þá á tiltölulega 

einfaldan hátt, til dæmis með opinni skrifstofu, þar sem hægt er að líta við ef á þarf að 

halda. Það virkar hvetjandi á starfsmenn að vera reglulega boðið upp á endurmenntun 

eða þróun í starfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Öruggt vinnuumhverfi sýnir líka ákveðna umhyggju fyrir vinnustaðnum og þeim sem 

þar vinna. Því er mikilvægt að hafa það inn í stefnunni. Starfsmannsamtöl gefa 

starfsmönnum tækifæri á að tjá sig maður á mann, í tveggja manna tali, og fá endurgjöf 

strax sem er mjög jákvætt og gefur fólki tækifæri á að ræða líka hluti sem annars gæfist 

ekki endilega tækifæri til þess að ræða. Upplýsingagjöf er einn þáttur sem oft má bæta 

og er mikilvægt að hafa í svona stefnu og er það eitt af því sem starfsmenn kvarta hvað 

mest yfir að sé ekki í lagi á vinnustöðum almennt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

2.2.3 Fyrirtækjamenning  

Í rannsókn Gylfa og Þórhalls (2007) um fyrirtækjamenningu kemur fram að flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á fyrirtækjamenningu benda til þess að ákveðnir þættir 

eins og viðhorf, gildi, trú, skynjun, samskiptamynstur, hegðun og sýnileg tákn móti 
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menninguna. Fyrirtækjamenning mótar skipulagsheildir og er nokkurskonar 

samloðunarkraftur sem knýr starfsemina áfram og heldur henni saman. Þannig getur 

fyrirtækjamenning verið ákveðið stjórntæki innan skipulagsheildarinnar og setur ramma 

utanum það sem telst vera æskileg og óæskileg hegðun. Fyrirtækjamenning getur verið 

mismunandi eftir aðstæðum og mótast oft af því umhverfi sem hún fæðist í. 

Fyrirtækjamenningu hefur oft verið líkt við ísjaka þar sem toppurinn á ísjakanum eru þá 

þau tákn sem eru sýnileg fólki og eru byggð á vinnuaðstæðum, hegðun, reglum, talsmáta, 

klæðnaði, markmiðum, viðskiptavinum og skipuriti skipulagsheildar. Undir yfirborðinu 

eru þá þeir þættir sem erfiðara er að eiga við og ná utanum, eru óáþreifanlegir og ógna 

jafnvel skipulagsheildinni eins og viðhorf, trú, væntingar, skoðanir, tillfinningar, gildi og 

samskiptamynstur (Gylfi og Þórhallur, 2007).  

Til eru aðferðir til að mæla fyrirtækjamenningu og hefur Hollendingurinn Geert 

Hofstede sett fram fjórar víddir fyrirtækjamenningar. Þær eru valdafjarlægð, 

einstaklingshyggja/heildarhyggja, karllæg eða kvenlæg vídd og óvissa-hliðrun. 

Valdafjarlægð gefur til kynna hvernig valdi er dreift innan fyrirtækja og stofnana og 

skiptist það upp í veika og sterka valdafjarlægð. Í þeim fyritækjum þar sem 

valdafjarlægðin er veik er ekki mikil virðing borin fyrir valdi og ójöfnuður er lítill, áhersla 

er lögð á einstaklingsframtak og yfirmenn ráðfæra sig mikið við sína undirmenn og vald- 

og dreifistýring er mikil. Hins vegar þar sem valdafjarlægðin er sterk er miðstýringin mikil 

og valdið er hjá fáum, stjórnendur eiga að njóta forréttinda og líklegt er að gjá sé á milli 

stjórnenda og starfsmanna og launamunur mikill.  Skipulagsheildir sem byggja á sterkri 

valdafjarlægð sýna sterka einstaklingshyggju og mikið stigveldi (Hofstede, 1991). 

Einstaklingshyggju eða heildarhyggju víddin segir til um hvort áherslan sé á 

einstaklinginn og hagsmuni hans eða heildina. Í heildarhyggjunni er samvinnan meiri og 

allir hjálpast að og hagsmunir allra eru hafðir að leiðarljósi. Karllæg og kvenlæg vídd segir 

til um hlutverk kynjanna. Þar sem karllæg vídd ríkir eru þessi hlutverk mjög aðgreind og 

karlmenn eru taldir sjálfbirgnir, harðir og einbeita sér að efnislegum þáttum en konur eru 

hógværari, viðkvæmari og frekar uppteknar af lífsgæðum og lífsgildum. Í vinnunni er gert 

ráð fyrir að stjórnendur séu ákveðnir og vissir í sinni sök og mikil áhersla á samkeppni milli 

starfsmanna sem á að virka hvetjandi og stuðla að hámarks árangri og afköstum. Hér er 

menningin sú að starfsmenn lifa til að vinna. Kvenlæga víddin er meira jafnréttissinnuð og 
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þar sem hún er ríkjandi er skörun á hlutverki kynjanna og bæði konum og körlum er ætlað 

að vera hógvær, viðkvæm og láta sér annt um lífsgæði. Áhersla stjórnandans hér er að 

beita innsæi og leggja hart að sér að byggja upp samheldni meðal allra. Menningin hér er 

að menn vinna til að lifa. Víddin óvissa-hliðrun segir til um það hversu mikil ógn það er að 

óvissa ríki og óþekktar aðstæður. Fólk leggur hart að sér og lögð er áhersla á frumkvæði í 

vinnubrögðum og það er það sem hvetur fólk áfram í sinni vinnu og mikil áhersla er á að 

tími séu peningar (Hofstede, 1991).  

Samkvæmt Schein (1990) er fyrirtækjamenning félagslegt fyrirbæri sem hefur mikil 

áhrif á alla starfsemi fyrirtækisins og erfitt að breyta henni eða hafa áhrif á hana þar sem 

hún er oft flókin, djúp og heildræn. Mat á fyrirtækjamenningunni er háð aðstæðum 

fyrirtækisins hverju sinni og ekki er hægt að segja að það sé til eitthvað sem heitir rétt eða 

röng fyrirtækjamenning. Í stórum fyrirtækjum getur verið mismunandi menning á milli 

deilda sem getur valdið samskiptavanda innan fyritækisins. Oftast reyna stór fyrirtæki 

samt að hafa einhverja kjarnamenningu ríkjandi sem felst þá í sameiginlegum gildum allra 

hópa sem er þá í samræmi við stjórnunarhætti og stefnu fyrirtækisins (Schneider, 2000).  

Stefna, gildi og menning fyrirtækja hafa áhrif á andrúmsloftið sem skapast inni á 

vinnustöðum og vinnuumhverfið mótast af þessum þáttum. Því miður virðist sem 

óviðeigandi hegðun eigi sér stað innan sumra vinnustaða og þarf vinnuveitandi að vera 

vakandi fyrir slíku og bregðast við því á viðeigandi hátt. Í næsta hluta verður farið yfir 

sögu, skilgreiningar og tíðni samkvæmt rannsóknum á kynferðislegri áreitni og 

kynbundnu ofbeldi. Einnig verður farið yfir lagalegar skyldur vinnuveitenda í slíkum 

málum. 

2.3 Kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi á vinnustað 

Í upphafi iðnbyltingarinnar um aldamótin 1900 fóru konur að streyma inn á 

vinnumarkaðinn og má segja að frá þeim tíma hafi kynferðisleg áreitni gagnvart konum 

aukist til muna og hafi í raun fylgt kvenfólki á vinnumarkaði síðan. Vinnumarkaðurinn var 

á þessum tíma heimur karlmanna og voru því mikil viðbrigði að fá konur þar inn. Karlmenn 

brugðust margir hverjir mjög illa við þessum breytingum sem lýstu sér í óviðeigandi 

framkomu bæði í orði og verki sem mátti flokka sem kynferðislega áreitni. Hugtakið sem 

slíkt er ekki mjög gamalt en hegðunin hefur verið til staðar lengi og má rekja 
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kynferðislegar þvinganir alveg aftur til þess tíma þegar þrælahald í Bandaríkjunum var við 

lýði (Zippel, 2006).  

Ekki var litið á kynferðislega áreitni sem alvarlega hegðun og ekki þótti ástæða til að 

bregðast við þeim ásökunum eða kvörtunum sem lagðar voru fram. Viðbrögð 

vinnuveitenda og dómstóla endurspegluðu almennt viðhorf til þessara mála á þessum 

tíma en kvartanir voru afgreiddar sem minniháttar og gefið í skyn að konur væru bara 

viðkvæmar og yrðu að gæta þess að bjóða ekki hættunni heim með of ögrandi 

klæðaburði. Einnig var litið svo á að þessi hegðun væri eðlileg og mætti rekja að einhverju 

leiti til líffræðilegra þátta karlmanna. Feministar voru hins vegar á öðru máli og gagnrýndu 

harðlega þessar rökfærslur en á 8. og 9. áratugnum risu feminískar hreyfingar upp víða 

um heim og börðust fyrir því að rétta hlut kvenna á vinnumarkaði. Að þeirra mati var um 

óréttlæti og félagslegt vandamál að ræða þar sem valda ójafnvægi spilaði stórt hlutverk 

og því væri kynferðisleg áreitni í raun verkfæri karlmanna til að sýna vald sitt yfir konum 

en ekki eitthvað daður sem fór úr böndunum eða kynferðisleg girnd (Zippel, 2006). 

Feministar börðust hetjulega gegn óréttlætinu og settu mikinn þrýsting á stjórnvöld 

víða í heiminum þar sem áhersla var lögð á að leggja að jöfnu kynferðislega áreitni og 

kynferðislega misnotkun. Það sem gerist svo á miðjum 10. áratugnum er að nokkur 

aðildarríki innan Evrópusambandsins taka af skarið og setja lög er taka á kynferðislegri 

áreitni. Þar kemur skýrt fram hver ábyrgð vinnuveitenda er og hvernig á að bregðast við 

slíkum ásökunum þannig að bæði vinnuveitandi og gerandi beri ábyrgð á gjörðum sínum. 

Ákvæði um kynferðislega áreitni var komið fyrir í einkaréttarlöggjöf, vinnuréttarlöggjöf og 

refsiréttarlöggjöf (Zippel, 2006). 

2.3.1 Viðbrögð og skyldur vinnuveitenda  

Hér á landi eru nokkrar lagagreinar sem taka á kynferðislegri áreitni og einnig hafa mörg 

fyrirtæki og stofnanir sett sér reglur um meðferð mála sem koma upp sem varða 

kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi eða einelti. Flestir eru þó með aðgerðaráætlanir 

sem taka á hverjum þætti fyrir sig og hvernig bregðast á við en yfirmenn bera alltaf ríka 

ábyrgð í slíkum málum. Vinnueftirlitið og Jafnréttisstofa hafa sett fram leiðbeiningar bæði 

fyrir starfsfólk og stjórnendur hvað varðar viðbrögð við slíkum málum og einnig hvernig 

koma megi í veg fyrir að slíkt eigi sér stað innan vinnustaða. Forvarnarvinna er mikilvæg 

og ber stjórnendum skylda til að búa starfsmönnum sínum öruggt vinnuumhverfi og 
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stuðla að góðri vinnustaðamenningu. Mikilvægt er að ekki sé gert upp á milli kynja og allir 

hafi sömu tækifæri til að vaxa í starfi og njóti jafnréttis er kemur að starfsþjálfun og 

starfsframa (Vinnueftirlitið, 2008).  

Í 199. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940 segir að „hver sem gerist sekur um 

kynferðislega áreitni skal sæta fangelsi allt að 2 árum. Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því 

að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum annars manns innan klæða sem utan, 

ennfremur í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess 

fallið að valda ótta“. Samkvæmt upplýsingum Vinnueftirlitsins (2008) er kynferðisleg 

áreitni hegðun sem fer yfir mörk þolanda en stundum getur verið erfitt að greina á milli 

hvort um er að ræða góðlátlegt hrós, kumpánlegar snertingar eða áreitni. Aðgreina má 

kynferðislega áreitni frá daðri eða vinahótum með því að gera sér grein fyrir því hvort 

hegðunin er samþykkt, hvort hún er gagnkvæm og hvort hún á sér stað á 

jafnréttisgrundvelli. Kynferðisleg áreitni getur falist til dæmis í kynferðislegum 

athugasemdum, óviðeigandi spurningum um kynferðisleg málefni, dónalegum 

bröndurum og snertingu sem ekki er óskað eftir eða að endurtekið er verið að falast eftir 

kynferðislegu sambandi sem fær ekki hljómgrunn og er ítrekað hafnað.  

Í jafnréttislögum nr. 10/2008 er kynferðisleg áreitni skilgreind sem „hvers kyns 

kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 

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“. Einnig kemur þar fram að atvinnurekendum 

og yfirmönnum stofnana og félagasamtaka ber skylda til þess samkvæmt lögum að gera 

þær ráðstafanir sem þarf til að sporna við og koma í veg fyrir að starfsmenn, nemar og 

skjólstæðingar þurfi að þola kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi eða kynbundna 

áreitni við sín störf.  

Í reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 

ofbeldi á vinnustað 1009/2015, segir í 7. grein að atvinnurekandi skal ,,bregðast við eins 

fljótt og kostur er þegar honum berst kvörtun eða ábending um einelti, kynferðislega 

áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað sem og verði hann var við slíka hegðun 

eða aðstæður á vinnustaðnum sem líkur eru á að leitt geti til slíkrar hegðunar verði ekki 

gripið til aðgerða“. Vinnuveitanda ber skylda til að upplýsa starfsfólk um að einelti, áreitni 
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og ofbeldi sé ekki leyfilegt innan vinnustaðarins og hann skal einnig ganga úr skugga um 

að slíkt viðgangist ekki á vinnustaðnum. Gera skal áhættumat og leitast við að gera 

vinnuumhverfið þannig að dregið sé úr hættu á að aðstæður skapist þar sem áreitni og 

ofbeldi geti átt sér stað og meðal annars skal gera sérstaka forvarnar- og viðbragðsáætlun. 

Ef kemur fram kvörtun er varðar þessa þætti ber vinnuveitenda skylda til að bregðast við. 

Vinnueftirlitið hefur eftirlitsskyldu með þessum málum og getur starfsmaður lagt fram 

kvörtun til vinnueftirlits ef vinnuveitandi bregst ekki við sem skyldi (Velferðarráðuneytið, 

2015).  

Kanadískur lögfræðingur skrifaði grein um lagalegar skyldur og ábyrgð kanadískra 

vinnuveitenda á meðferð mála er varða kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi á 

kanadískum vinnustöðum. Þar kemur skýrt fram að ábyrgð vinnuveitenda er mikil, eins 

og hér á landi, og þeim ber skylda til að bregðast við þeim kvörtunum sem koma upp og 

ferlið er skýrt. Allir eiga að hafa viðbragðsáætlun til að grípa til þegar svona mál koma 

upp. Ferlið er þannig að rætt er við þann sem kvartar og þann sem kvartað er yfir. Einnig 

er talað við vitni ef þau eru einhver. Vinnuveitandi hefur svo val um að vísa málinu áfram 

til fagaðila ef honum sýnist svo og gæta þar með hlutleysis. Þegar málið telst afgreitt hefst 

eftirfylgni og uppbyggingarferli innan vinnustaðarins þar sem unnið er með aðilum 

málsins og vinnustaðinn í heild sinni ef það á við. Einnig er farið yfir 

vinnustaðamenninguna í heild sinni og gerðar endurbætur á henni ef þörf er á. Ef 

vinnuveitandi bregst ekki við kvörtun starfsmanns þá getur hann leitað til utanaðkomandi 

aðila og lagt fram kæru (Hudson, 2018). Deborah Hudson (2018) talar líka um hversu slæm 

áhrif það hefur á vinnustaðinn í heild sinni ef vinnuveitandi bregst skyldum sínum í svona 

málum.  

2.3.2 Orsakir og afleiðingar 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram varðandi kynferðislega áreitni. Valda ójafnvægi 

er stór þáttur í að kynferðisleg áreitni þrífst á vinnustöðum og gefur svokallað stigveldi 

innan skipulagsheilda, þar sem yfirmaður er í sterkari stöðu gagnvart undirmanni, 

yfirmanni frekara svigrúm til að sýna vald sitt. Einnig hefur áhrif hvort vinnustaðurinn 

hefur ákveðna stefnu er varðar kynferðislega áreitni og hvernig almennt viðhorf innan 

vinnustaðarins er gagnvart slíkum málum og spilar vinnustaðamenningin þar inn. Sýnt 

hefur verið fram á að kynferðisleg áreitni hefur áhrif á fleiri en þolandann en talið er að 
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kynferðisleg áreitni hafi mjög neikvæð áhrif á vinnuumhverfið og vinnuandann og geti því 

flokkast sem einhverskonar mein inni á vinnustaðnum ef ekkert er að gert (Pina, Gannon 

og Saunders, 2009; Steinun Rögnvaldsdóttir, 2015; Hudson, 2018).  

Segja má að það skipti máli hvort kynferðisleg áreitni gagnvart konum eigi sér stað 

innan hefðbundinnar karlastéttar þar sem karlmenn eru í meirihluta eða hefðbundinnar 

kvennastéttar þar sem konur eru í meirihluta. Reynsla þeirra kvenna sem verða fyrir 

áreitni er mismunandi á þann hátt að á kvenlægum vinnustöðum upplifa konur meiri ótta 

við að missa vinnuna ef þær segja frá áreitninni. Á karllægum vinnustöðum er aftur á móti 

ótti karlmannanna við að fá konur inn á vinnustaðinn sem orsakar áreitni þar sem 

karlmenn telja að karlmennskunni sé ógnað og að konur séu að gera innrás inn í karlastétt 

og þar spilar staðalímyndin stórt hlutverk (Andersen og Hysock, 2009). Staðalímyndir og 

hugmyndir um ákveðin hlutverk kynjanna geta haft mikil áhrif á kynferðislega áreitni. Slíkt 

getur valdið því að átök eiga sér stað og þá sérstaklega þegar konur stíga inn í hefðbundin 

karlastörf eins og til dæmis löggæslu, stjórnunarstöður eða bifreiðaakstur (Pina, Gannon 

og Saunders, 2009; Steinun Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Einstaklingar sem verða fyrir kynferðislegri áreitni þurfa oft að takast á við ýmsar 

neikvæðar líkamlegar- og sálrænar afleiðingar eins og kvíða, þreytu, vöðvaverki, 

vöðvabólga, höfuðverk, spennu og öryggisleysi. Einnig getur komið fram ótti, þunglyndi, 

skert sjálfsálit og streitutengdir sjúkdómar. Svefnleysi er líka algengt og getur orðið 

viðvarandi ástand sem getur haft áhrif á starfsgetu, einbeitingu og vinnuframlag 

einstaklingsins. Eirðarleysi, aðgerðaleysi og félagsfælni gera vart við sig ásamt því að 

fjarvistir vegna veikinda aukast og margir taka einnig þá ákvörðun að segja starfi sínu 

lausu. Til að draga úr líkum á kynferðislegri áreitni á vinnustað er mikilvægt að fyrirtæki 

setji sér skýrar reglur og stefnu gegn kynferðislegri áreitni og hvernig bregðast eigi við ef 

slíkt kemur upp. Viðbragðsáætlun er nauðsynleg og leiðbeiningar um hvernig framfylgja 

eigi henni ásamt því að halda úti fræðslu um efnið og leggja áherslu á faglega stjórnun 

(Vinnueftirlitið, 2008). Of lítill svefn getur til lengri tíma haft alvarlegar afleiðingar og 

valdið viðvarandi streitu sem hefur í för með sér einbeitingarskort, þróttleysi og pirring 

og getur á endanum leitt til kulnunar í starfi (Jamal og Baba, 2000).  

Samskipti innan vinnustaða geta verið mismunandi, bæði lipur og þægileg en einnig 

stirð og óþægileg og er oft talað um að samskipti mótist af félagsandanum á 
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vinnustaðnum. Ef hann er ekki góður getur það valdið auknu álagi og streitu fyrir 

starfsmenn. Það er alltaf erfitt að standa í ágreiningi og ósætti við samstarfsfólk og fólk 

upplifir sig oft einmana og útundan og jafnvel ekki velkomið á vinnustaðnum. Einnig er 

það mjög orkukrefjandi að standa í deilum og ef slíkt ástand varir í lengri tíma getur það 

valdið mikilli vanlíðan og tilfinningalegu ójafnvægi hjá viðkomandi (Landy og Conte, 2013).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir Jafnréttisstofu árið 2014 kemur fram að 17% fyrirtækja 

sem hafa 25 starfsmenn eða fleiri höfðu fengið inn á borð til sín kvartanir um 

kynferðislega áreitni. Meirihluti fyrirtækjanna, eða 53%, höfðu ekki gert viðbragðsáætlun 

varðandi kynferðislega áreitni þrátt fyrir að lög kveði skýrt á um að slíkt skuli vera til staðar 

(Marta Einarsdóttir, 2014). Aldís Guðmundsdóttir (2014) gerði eigindlega rannsókn á 

konum í karlastörfum og þar kemur fram að langflestar höfðu upplifað kynferðislega 

áreitni á sínum vinnustað og allar brugðust þær við með því að aðhafast ekkert. Þær töldu 

áreitnina vera fylgifisk þess að vinna á karlavinnustað og létu sig bara hafa það en þetta 

viðhorf lýsir vel því vonleysi og vanmætti sem er til staðar gagnvart áreitninni. Einnig 

upplifðu þær kvíða og streitu í tengslum við það að vera á vinnustað þar sem karlmenn 

eru í meirihluta sem hugsanlega getur verið ástæða þess að konur sækja ekki eins mikið í 

hefðbundin karlastörf. Viðhorfið sem þær mæta er gjarnan á þá leið að konur eigi ekki 

erindi í slík störf og það hefur áhrif á að þær elti drauma sína og fylgi sinni sannfæringu.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi varðandi kynferðislega áreitni 

gagnvart konum í karlastörfum eru allar frekar smáar í sniðum. Flestir sem hafa rannsakað 

þetta efni eru sammála um að á þeim vinnustöðum þar sem annað kynið er í miklum 

meirihluta sé fræðsla um samskipti kynjanna mikilvæg en það kyn sem er í minnihluta á 

vinnustaðnum upplifir oft óþægilega athygli vegna kyns síns. Einnig er bent á að bregðast 

þurfi við karllægri menningu og grófri hegðun og áreitni í garð kvenna í karlastörfum sem 

er mjög algeng. Til að hægt sé að fjölga konum innan karllægra greina þarf að gera 

breytingar og brjóta upp menninguna en vísbendingar eru um það að kynferðisleg áreitni 

geti verið ein af ástæðunum fyrir því að erfiðlega gengur að brjóta upp kynskiptan 

vinnumarkað (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Ekki má gleyma því að karlar velja sér einnig kvenlæg störf eins og hjúkrunarfræði og 

leikskólakennslu og eru þá í miklum minnihluta og þurfa þeir oftar en ekki að upplifa 

niðurlægjandi og óviðeigandi athugasemdir vegna þessa. Fram kemur í grein Ingólfs V. 
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Gíslasonar (2011) Karlar í „kvenna“ störfum, að karlar í umönnunarstörfum verði fyrir 

miklum fordómum og að þeir séu oftar en ekki minntir á það að starfsval þeirra 

samræmist ekki hugmyndum samfélagsins um karlmennsku. Þeir fá athugasemdir þar 

sem gefið er í skyn að efast sé um kynhneigð þeirra og að þeir séu heppnir að fá að 

umgangast allt þetta kvenfólk í vinnunni. Karlmenn í kvenlægum störfum upplifa því 

frekar niðurlægjandi og óviðeigandi athugasemdir á meðan framkoma gagnvart konum á 

karllægum vinnustöðum er frekar í formi kynferðislegrar áreitni.  

2.3.3 Hversu algengt?  

Vorið 2015 stóð RIKK-Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands fyrir 

rannsókn á kynferðislegri áreitni meðal starfsfólks í þjónustustörfum. Rannsóknin var 

unnin að beiðni Starfsgreinasambands Íslands og voru þátttakendur starfsmenn sem 

unnið höfðu á veitingastöðum, þar með talið skyndibitastöðum og kaffihúsum, og/eða á 

hótelum eða í ferðaþjónustu síðastliðin 10 ár. Niðurstöðurnar bentu til þess að um 41% 

þeirra sem starfað hafa í þjónustustörfum á þessum tíma höfðu orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni og þar af voru 24,6% karlmenn og 50,4% konur. Ef aldur þeirra sem urðu fyrir 

áreitni var skoðaður kom í ljós að 67,8% voru yngri en 24 ára þegar alvarlegasta atvikið 

átti sér stað ef um fleiri en eitt atvik var að ræða. Einnig gefa niðurstöður til kynna að 

kynferðisleg áreitni hefur meiri áhrif á öryggistilfinningu kvenna heldur en karla og það 

hefur meiri áhrif á öryggistilfinninguna að vera áreittur af vinnufélaga eða yfirmanni 

heldur en af viðskiptavini. Í rannsókninni kemur fram að gerendur voru í 60% tilfella 

viðskiptavinir en algengara er að karlmenn séu áreittir af viðskiptavinum en konur eru 

oftar áreittar af starfsfélaga eða yfirmanni (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Ef skoðaðar eru rannsóknir sem gerðar hafa verið í öðrum löndum þá má sjá að ofbeldi 

gegn konum er víða mjög algengt og er vinnumarkaðurinn ekki undanskilinn. Skýrsla um 

ofbeldi gegn konum var birt árið 2014 af Evrópustofnun grundvallarmannréttinda (FRA) 

og byggðist hún á viðtölum við 42 þúsund konur í 23 aðildarríkjum Evrópusambandsins. 

Spurt var meðal annars út í kynferðislega áreitni almennt, ekki eingöngu tengt 

vinnumarkaði, og sneru spurningarnar að 11 birtingarmyndum kynferðislegrar framkomu 

sem þótti óviðeigandi og gengu fram af viðkomandi. Áreitnin var greind í fjóra flokka sem 

voru  líkamleg áreitni, áreitni með orðum, óorðuð áreitni og stafræn áreitni. Í skýrslunni 

kemur fram að 55% kvenna höfðu orðið fyrir einhverskonar áreitni frá því þær voru 15 
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ára gamlar og töluverður munur er á milli landa en mun hærra hlutfall kvenna varð fyrir 

áreitni í Norður-Evrópu, eða 71-81% á meðan einungis 24-32% upplifðu áreitni í Suður-

Evrópu. Það sem hugsanlega getur skýrt þennan mun eru menningarlegir þættir og 

hvernig litið er á slíka hegðun, hegðunin getur verið samþykkt af samfélaginu á einum 

stað en ekki öðrum sem gerir það að verkum að ekki allir eru tilbúnir að segja frá ef 

skilaboðin eru skýr frá samfélaginu að gera það ekki. Gerendur voru í 32% tilfella 

samstarfsmenn, yfirmenn eða viðskiptavinir og yngri konur urðu frekar fyrir áreitni en 

eldri konur (FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 

Konur í stjórnunarstöðum og sem voru meira menntaðar höfðu frekar upplifað áreitni 

eða 75% en 61% kvenna sem voru í þjónustustörfum og unnu til dæmis á spítölum, 

veitingahúsum, slökkviliði og lögreglu höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Helstu 

birtingarmyndir kynferðislegrar áreitni voru óvelkomin snerting, faðmlög eða kossar og 

töldu 29% kvenna sig hafa orðið fyrir slíku og töldu það vera alvarlegasta form áreitninnar 

sem þær höfðu orðið fyrir. Einnig er áhugavert að sjá hvaða tilfinningar þolendur töldu að 

hefðu haft mest áhrif á sig. Reiði var efst á listanum en 45% upplifðu mikla reiði í kjölfar 

áreitninnar, 41% fundu fyrir gremju, 36% upplifðu skömm og 29% lýstu miklum ótta vegna 

atviksins. Minnihluti þolenda upplifði þó langvarandi neikvæðar sálrænar tilfinningar 

vegna alvarlegasta atviksins en samt sem áður upplifðu 20% þeirra óöryggi, 14% kvíða og 

13% minna sjálfsöryggi (FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014).  

37% þeirra kvenna sem upplifðu í það minnsta eitt alvarlegt atvik kynferðislegrar 

áreitni sögðu ekki frá reynslu sinni og af þeim sem sögðu frá var mjög lágt hlutfall kvenna, 

eða 6%, sem leituðu til samstarfsmanna eða annarra á vinnustaðnum, 4% leituðu til 

yfirmanns og einungis 1% leitaði til stéttarfélags. Þær konur sem ákváðu að takast sjálfar 

á við áreitnina og ekki ræða hana við neinn voru um 52% og 30% töldu áreitnina ekki vera 

það stórt mál að það þyrfti að bera það upp. Einnig voru 13% kvenna sem skömmuðust 

sín fyrir að hafa orðið fyrir áreitni og vildu síður tala um það, 8% vildu ekki að neinn vissi 

af því að þær hefðu orðið fyrir áreitni og 6% mátu það svo að þær hefðu ekki erindi sem 

erfiði ef þær segðu frá og töldu líklegt að ekkert yrði aðhafst hvort sem er (FRA-European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2014).  
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Þessar niðurstöður benda til þess að mikið af málum er varða kynferðislega áreitni eða 

kynbundið ofbeldi koma aldrei fram sem er ekki gott en í næsta hluta verður farið yfir 

aðdraganda og áhrif #MeToo byltingarinnar. 

2.4 #MeToo byltingin  

Í október 2017 var byltingu hrundið af stað undir nafni myllumerkisins #MeToo og í 

kjölfarið varð mikil vakning bæði hér á Íslandi og um allan heim varðandi kerfisbundið 

áreiti, ofbeldi og mismunun gegn konum á vinnumarkaði. Aðdragandinn var sá að fjöldi 

leikkvenna stigu fram og ásökuðu kvikmyndaframleiðandann Harvey Weinstein um 

ofbeldi í sinn garð en hann á að hafa áreitt fjölda kvenna yfir langt tímabil. Harvey 

Weinstein er annar stofnenda Miramax framleiðslufyrirtækisins og hefur framleitt margar 

vinsælar kvikmyndir. Í umfjöllun í The New York Times kemur fram að hann á að baki 

fjöldann allan af brotum er varða kynferðislega áreitni gagnvart konum og á hann að hafa 

á þrjátíu ára tímabili greitt skaðabætur í að minnsta kosti átta aðskildum málum vegna 

margvíslegra brota er tengjast kynferðislegri áreitni. Fjöldi brotaþola er gríðarlegur og má 

ætla að tugir kvenna hafi orðið fyrir barðinu á honum (velferðarráðuneytið, 2018; 

Kjarninn, e.d.). 

2.4.1 Upphaf #MeToo  

Áhrifavaldurinn í því að #MeToo byltingin náði þessari útbreiðslu sem raun ber vitni má 

segja að hafi verið leikkonan Alyssa Milano en þann 15. október 2017 hvatti hún konur á 

Twitter síðu sinni að stíga fram og segja reynslu sína af ofbeldi, áreitni og mismunun undir 

myllumerkinu #MeToo. Myllumerkið var þó ekki að koma fram í fyrsta skipti þarna en það 

hafði verið til frá árinu 2006 og átti uppruna sinn í grasrótarsamtökum. Aðgerðarsinninn 

Tarana Burke setti það fyrst fram á samfélagsmiðlinum MySpace í þeim tilgangi að styðja 

við og mynda samkennd með svörtum konum sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi. 

Þegar umræðan um #MeToo komst í hámæli í október 2017 fóru fleiri og fleiri konur að 

stíga fram opinberlega og segja sína sögu og flestar kusu þær að koma ekki fram undir 

nafni. Einnig tóku margar starfsstéttir sig saman og gáfu út sameiginlega yfirlýsingu sem 

fordæmdi kynferðislega áreitni, ofbeldi og misrétti gagnvart konum (Kjarninn, e.d.).  

Sá hópur íslenskra kvenna sem fyrstur steig fram, 24. nóvember 2017, voru konur í 

stjórnmálum. Skilaboðin voru skýr og krafan sú að konur vilja breytingar, þær vilja að 
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samfélagið viðurkenni vandann og hafna núverandi ástandi. Þær krefjast þess að 

gerendur í slíkum málum taki ábyrgð á gjörðum sínum og að verkferlar verði teknir í 

gagnið og viðbragðsáætlanir séu til staðar svo hægt sé að grípa til ef á þarf að halda. Í lok 

árs 2017 höfðu um 4.700 konur úr ýmsum starfsstéttum skrifað undir áskorun þar sem 

kröfur þeirra eru settar fram ásamt því að 543 sögum var deilt málinu til stuðnings. Allar 

sögurnar lýsa á einhvern hátt óviðeigandi framkomu í garð kvenna sem þær hafa þurft að 

upplifa í sinni vinnu og felur í sér áreitni, ofbeldi eða mismunun vegna kyns 

(velferðarráðuneytið, 2018) 

2.4.2 Viðhorf til #MeToo  

Í skoðanakönnun sem gerð var á vegum MMR (Market and Media research) á viðhorfi 

Íslendinga til #MeToo kemur fram að um 71% Íslendinga telja byltinguna vera jákvæða 

fyrir íslenskt samfélag, eða rúmlega sjö af hverjum tíu, en 13% töldu hana neikvæða. 

Könnunin var framkvæmd í maí 2018 og voru 929 einstaklingar 18 ára og eldri sem 

svöruðu. Stuðningurinn við byltinguna var mestur á meðal kvenna, höfuðborgarbúa og 

kjósenda Vinstri grænna. 82% kvenna studdu byltinguna en einungis 60% karla, 74% 

höfuðborgarbúa á móti 60% íbúa á landsbyggðinni voru jákvæðir gagnvart byltingunni og 

einnig var munur á milli stuðningsmanna stjórnmálaflokkanna en 91% Vinstri grænna 

sýndu byltingunni stuðning, 87% Samfylkingarinnar,  einungis 32% stuðningsmanna 

Miðflokksins og 22% stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins. Flokkur fólksins rak svo lestina 

en þar voru aðeins 16% sem töldu byltinguna vera jákvæða fyrir samfélagið og sýndu 

henni stuðning. Einnig var áhugavert að sjá, ef litið var til aldurs svarenda, að jákvæðni 

gagnvart umræðunni var mest í yngsta og elsta aldurshópnum, eða 75% hjá yngsta 

hópnum og 76% hjá þeim elsta (Market and Media research, 2018).  

Tímaritið Harward Business Review gerði netkönnun sumarið 2018 til að skoða 

eftirfylgni með #MeToo og #TimesUp byltingunum en báðar þessar byltingar vöktu athygli 

á kynbundinni áreitni í garð kvenna. Alls svöruðu 1.100 manns könnuninni og voru flestar 

spurningarnar sem snéru að því hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á þeim 

vinnustöðum sem viðkomandi aðilar unnu á í kjölfar byltinganna og hver voru áhrifin. 

Heilt yfir sýndi könnunin jákvæð viðhorf í garð umræðunnar um kynferðislega áreitni, en 

um 63% lýstu umræðunni um #MeToo sem heilbrigðri auk þess sem 45% telja það hafa 

verið öruggara að deila eigin reynslusögum af ofbeldi. Þá höfðu 28% svarenda deilt eigin 
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sögu um kynferðislega áreitni en 41% þekktu einhvern sem hafði gert það. Karlkyns 

viðmælendur könnunarinnar staðfestu umfang vandamálsins sem byltingarnar færðu í 

sviðsljósið en nær helmingur þeirra töldu sig hafa einhvern tímann í fortíðinni tekið þátt í 

athæfi sem nú yrði skilgreint sem  kynferðisleg áreitni eða óviðeigandi framkoma. 

Niðurstöður er varða eftirfylgni #MeToo og #TimesUp voru frekar óskýrar en 56% 

viðmælenda töldu sig hafa fundið fyrir einhverjum breytingum en aðeins þriðjungur taldi 

að breytingarnar væru meiri en litlar. Aðeins 23% karlmanna og 19% kvenna sögðu að 

vinnustaðurinn sinn hefði komið af stað starfsmannaþjálfun sem hefði það að markmiði 

að bæta samskipti kynjanna og auk þess sögðu 17% karla og 23% kvenna að þau hefði séð 

haldbærar breytingar á vinnustaðnum sem studdu trú þeirra á viðbragðsgetu kerfisins ef 

upp kæmu mál af þessum toga (Bertotti og Maxfield, 2018). 

2.4.3 Viðbrögð íslenska samfélagsins  

Í mars árið 2018 var haldið jafnréttisþing í fimmta sinn þar sem farið var yfir þróun og 

stöðu jafnréttismála hér á landi. Í kjölfar þingsins gaf velferðarráðuneytið ásamt 

jafnréttisráði út skýrslu með helstu niðurstöðum. #MeToo byltingin á sinn hluta í 

skýrslunni þar sem farið er yfir aðdraganda og áhrif hennar á samfélagið. Eins og komið 

hefur fram voru það stjórnmálakonur sem riðu á vaðið með sínar frásagnir af ofbeldi og 

áreitni. Aðrir hópar fylgdu svo fast á eftir og má þar nefna leikkonur, tónlistarkonur og 

konur í áhrifastöðum samfélagsins eins og presta og lögfræðinga. Flestar sögurnar voru 

nafnlausar en viðbrögð samfélagsins kölluðu á það að nöfn þessara ofbeldismanna yrðu 

birt opinberlega og þeir látnir axla ábyrgð á gjörðum sínum. Flestar kvennanna sem áttu 

sögurnar voru þeirrar skoðunar að ekki ætti að birta nöfn ofbeldismanna sinna þar sem 

athyglin ætti ekki að fara á þá heldur á það að uppræta þetta kerfislæga mein sem nú 

hafði komið upp á yfirborðið og fengið að viðgangast í skjóli þagnarinnar öll þessi ár og 

áratugi (velferðarráðuneytið, 2018).  

Viðbrögð stjórnvalda við byltingunni komu strax á fyrstu dögum eftir að frásagnirnar 

komu fram og var skipuð nefnd til að meta umfang kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar 

áreitni og ofbeldis á vinnumarkaði. Einnig var henni ætlað að kanna viðbrögð 

vinnuveitenda við byltingunni og hvort þeir hefðu í hyggju að bregðast við á einhvern hátt 

og til hvaða aðgerða ætti að grípa til að sporna við slíkri hegðun á vinnustöðum 

(velferðarráðuneytið, 2018).  
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Það sem einnig kemur fram í þessari skýrslu velferðaráðuneytisins (2018) er að Ísland 

mælist, samkvæmt könnun Alþjóðaefnahagsráðsins (e. The World Economic Forum), í 

efsta sæti í kynjajafnrétti í heiminum. Það skýtur svolítið skökku við þar sem 

kynferðisofbeldi, áreitni og kynbundin mismunun er klárlega til staðar hér á landi ef marka 

má allar þær sögur sem komu fram í kjölfar #MeToo. Eitt er þó víst að kynferðisofbeldi og 

áreitni gagnvart konum er alheimsvandamál sem líðst í skugga feðraveldis, þvert á þjóðir, 

kynþátt, þjóðerni, stétt og stöðu. 
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3 Aðferðir og gagnasöfnun 

Í þessum kafla er farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar, hvenær rannsóknin var framkvæmd og hvernig viðmælendur voru valdir. 

Farið er yfir stöðu rannsakanda og rætt um réttmæti og áhættumat rannsóknarinnar.  

3.1 Aðferð 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð sem felst í því að afla gagna í 

gegnum viðtöl við einstaklinga. Þannig er hægt að fá fram ýmis viðhorf og reynslu þeirra 

sem valdir eru til að taka þátt. Ekki má þó alhæfa út frá niðurstöðunum en þær geta þó 

gefið dýpri skilning á viðfangsefninu (Merriam og Tisdell, 2016). Unnið er út frá grundaðri 

kenningu eigindlegra rannsókna sem felst í því að safna gögnum og vinna úr þeim með 

kerfisbundnum hætti og leggja fram kenningu í kjölfarið (Strauss og Corbin, 1998) Hægt 

er að afla gagna með djúp viðtölum, hálfopnum viðtölum og opnum viðtölum og er 

viðmælanda gefinn kostur á því að tjá sig með eigin orðum til að hans eigin skoðanir komi 

skýrt fram án utanaðkomandi áhrifa (Merrriam og Tisdell, 2016). 

Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl þar sem stuðst var við viðtalsramma 

(sjá viðauka 1) með fyrirfram ákveðnum spurningum. Viðmælandi fær þó að tjá sig að vild 

og rannsakandi er móttækilegur fyrir því að fá fram frekari upplýsingar frá viðmælanda 

með ýtarlegri spurningum ef hann telur að það geti nýst honum við vinnslu niðurstaðna 

(Merriam og Tissdell, 2016). 

3.2 Greining og meðferð gagna 

Til að varðveita sem best þau gögn sem fengin eru í gegnum viðtöl er nauðsynlegt að taka 

viðtölin upp á upptökutæki og afrita þau svo yfir í textaskjal. Með því að gera það er verið 

að tryggja að gögnin varðveitist sem best og gefi sem besta mynd af niðurstöðum og 

auðveldar alla meðferð þeirra í framhaldinu (Merriam og Tisdell, 2016). Alls voru tekin tíu 

viðtöl sem voru frá 23:21 upp í 49:31 mínútur að lengd en heildar orðafjöldi var 67.012 

orð og heildar tími var 6 klst, 15 mínútur og 17 sekúndur eða 375 mínútur og 17 sekúndur. 

Viðtölin voru afrituð eins fljótt og hægt var til að koma í veg fyrir að eitthvað myndi 

gleymast og einnig að ekki væri verið að rugla viðmælendum saman. Því er mikilvægt að 
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skrá allt strax niður eftir að viðtalinu lýkur, allar athugasemdir og upplifun rannsakenda. Í 

þessu verkefni var notast við opna kóðun í greiningarvinnunni og voru tvö viðtöl greind 

línu fyrir línu þar sem leitast var við að draga fram meginþemu úr gögnunum.  

3.3 Þemagreining og kóðun 

Þegar búið var að fá fram þau þemu sem voru áhugaverðust þá voru hin viðtölin greind í 

samræmi við það og litakóðuð til að rannsakandi ætti auðveldara með að átta sig á 

umfangi hvers þema fyrir sig. Þemun sem urðu fyrir valinu voru fimm talsins og kóðarnir 

fyrir hvert þeirra tveir til þrír. Þemun eru viðhorf, endurmat, fræðsla, ferli og úrvinnsla og 

kóðarnir fyrir viðhorf eru vinnustaðamenning, starfsánægja og vakning, kóðarnir fyrir 

endurmat eru verkferlar og viðbragðsáætlanir og verkfærakistan. Kóðarnir fyrir fræðslu 

eru upplýsingagjöf og þjálfun. Kóðarnir fyrir ferli eru leiðir og hlutverk vinnuveitenda. 

Kóðarnir fyrir úrvinnslu eru viðbrögð, hlutleysi og upplifun. Öllum viðmælendum voru 

gefin dulnefni til að gæta fylgsta trúnaðar í meðferð gagna. Þátttakendum var heitið 

trúnaði og lögð áhersla á að farið væri með öll gögn sem trúnaðarmál og ekki myndi koma 

fram hvaða fyrirtæki eða stofnun viðkomandi starfaði fyrir. 

3.4 Staða rannsakanda 

Staða rannsakanda skiptir máli og getur haft áhrif á túlkun og viðhorf þegar unnið er úr 

gögnunum. Í þessari rannsókn er staða rannsakenda sú að viðkomandi er 

háskólamenntaður einstaklingur sem er að klára mannauðslínu í viðskiptafræðideild og 

starfar sem slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 

Rannsakandi kemur úr mjög karllægu vinnuumhverfi og hefur djúpan skilning og reynslu 

af því að starfa við karllæga menningu sem gæti haft áhrif á skoðanir og nálgun á 

viðfangsefnið. Rannsakandi reynir að vera eins hlutlaus í afstöðu sinni og hægt er og 

leitast við að láta ekki fordóma og eigin skoðanir hafa áhrif á úrvinnslu gagna.   

3.5 Réttmæti og áhættumat rannsóknar 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að gera sér grein fyrir að réttmæti og áhættumat 

getur skipt miklu máli og haft áhrif á mikilvægi og þýðingu rannsóknarinnar. Taka þarf tillit 

til tengsla rannsakenda við viðmælendur og viðfangsefnið til að reyna að koma í veg fyrir 

að rannsakandinn missi þráðinn og leiti út af sporinu við gagnaöflun (Merriam og Tissdell, 

2016). Í þessari rannsókn eru engin tengsl rannsakenda við viðmælendur en hugsanlega 
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eru skoðanir og fyrirfram ákveðnar hugmyndir um áhrif #MeToo byltingarinnar sem gætu 

haft áhrif en þó ekki að neinu ráði. Rannsakandi gætir þess að vera eins hlutlaus gagnvart 

viðfangsefninu og hægt er og láta ekki sínar eigin skoðanir hafa áhrif á viðmælendur eða 

úrvinnslu gagna. Einnig reynir rannsakandi að hafa ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

viðhorf og skoðanir viðmælenda en slíkt getur orðið til þess að niðurstöður verða 

fyrirfram ákveðnar og ekki réttmætar. 

3.6 Val og kynning á viðmælendum 

Viðmælendur eru allir starfandi mannauðsstjórar hjá meðalstórum eða stórum 

fyrirtækjum eða stofnunum á höfuðborgarsvæðinu og voru valdir út frá stærð og 

starfsemi fyrirtækja eða stofnana sem þeir vinna hjá. Sex viðmælendur koma frá 

opinberum stofnunum og starfa því eftir opinberri stjórnsýslu en fjórir viðmælendur 

koma af almenna vinnumarkaðnum. Fjöldi starfsmanna var mismunandi eða allt frá 

þrjúhundruð og upp í sex þúsund og flestir með fjölbreytta starfsemi í ólíkum deildum. 

Kynjaskipting var nánast jöfn í öllum tilfellum nema þremur og þar voru karlmenn í 

miklum meirihluta eða um og yfir 80% starfsmanna en þó er mismunandi milli deilda hver 

kynjaskiptingin er. Haft var samband við alla viðmælendur í gegnum tölvupóst (sjá 

viðauka 2) og fóru viðtölin fram á vinnustað þeirra í öllum tilvikum nema einu en það 

viðtal var tekið á kaffihúsi á höfuðborgarsvæðinu.  

Talað var við níu konur og einn karlmann og var starfsaldur þeirra í starfi 

mannauðsstjóra tvö til þrjátíu ár og höfðu flestir menntun á sviði mannauðsmála eða 

einhverja aðra stjórnunarmenntun. Mismunandi er eftir stærð vinnustaðar hvort þau 

voru eini starfandi mannauðsstjórinn eða hluti af mannauðsstjórateymi og allir nema einn 

áttu sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins/stofnunarinnar, en þessi eini sat þó 

framkvæmdarstjórnarfundi einu sinni í mánuði og tók þátt í stefnumótavinnu. Allir sinna 

helstu verkefnum sem snúa að mannauðsmálum en þó mismunandi áherslur. Enginn 

þeirra kemur fram undir raunverulegu nafni í gögnunum, allir fengu dulnefni sem eru 

Halla, Lóa, Hanna, Fjóla, Lára, Gyða, Lísa, Dóra, Sunna og Lárus.  

Viðmælendur voru allir með mjög góða þekkingu á viðfangsefninu sem gerði það að 

verkum að viðtölin nýttust öll mjög vel við úrvinnslu niðurstaðna. Erfitt er að vera með 

nákvæmar lýsingar á viðmælendum þar sem gæta þarf trúnaðar og gæta þess að persónu- 

og eða útlitslýsing varpi ekki ljósi á hver viðkomandi er og því er reynt að vera með slíkar 
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lýsingar í lágmarki í þessari rannsókn. Einnig er passað upp á að ekki sé vitnað í 

viðmælendur á þann hátt að hægt sé að finna út hjá hvaða fyrirtæki eða stofnun þeir starfi 

en markmið rannsóknarinnar er ekki að skoða ákveðna vinnustaði heldur eingöngu að 

varpa ljósi á þau áhrif sem #MeToo byltingin hefur haft á vinnustaði og vinnu 

mannauðsstjóra við úrlausn slíkra mála almennt.
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4  Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurtöðum rannsóknarinnar og þeim þemum og undirþemum sem 

komu fram. Vitnað verður beint og óbeint í viðmælendur eftir því sem við á til að fá dýpri 

og betri skilning á efninu og til rökstuðnings. Eins og áður hefur komið fram eru 

viðmælendur með dulnefni og koma því ekki fram undir sínum raunverulegu nöfnum til 

að gæta fyllsta trúnaðar. 

4.1 Viðhorf 

Viðhorf er fyrsta þema og til að skilgreina það betur eru kóðarnir þrír, 

vinnustaðamenning, starfsánægja og vitundarvakning. Hér er átt við viðhorf til #MeToo 

byltingarinnar þar sem vinnustaðamenning, starfsánægja og vakning meðal starfsmanna 

og einnig almennt í samfélaginu er tekin fyrir. 

4.1.1 Vinnustaðamenning 

Vinnustaðamenning getur verið mismunandi og það sem helst hefur áhrif á hana eru 

þættir sem einkenna starfsemina og kynjahlutfall starfsmanna. Allir viðmælendur telja 

vinnustaðamenninguna góða og að starfsandi sé almennt góður en þrír þeirra starfa í 

mjög karllægu vinnuumhverfi þar sem karlmenn voru um og yfir 80% starfsmanna. Hinir 

sjö komu af mjög blönduðum vinnustöðum þar sem hlutfall karla og kvenna var nánast 

jafnt. Allir voru sammála um það að jafnt kynjahlutfall á vinnustöðum skiptir máli og 

starfsandinn er annar á blönduðum vinnustöðum. Gyða hafði til dæmis þetta að segja um 

sinn vinnustað: 

… vinnustaðamenningin er þúst hún er bara alveg fín og starfsandinn ágætur, 
hún er karllæg að því leitinu til að það náttlega eru þúst meiri hlutinn karlar 
og það eru ekkert mörg ár síðan voru bara karlar allsstaðar nema kannski á 
einum tveimur stöðum í fyritækinu og svona talsmátinn getur verið mjög 
karllægur og það eru mörg teymi sem eru bara karlmenn í og maður finnur 
alveg og heyrir alveg í þeim teymum að umræðan er bara svoldið kannski 
öðruvísi heldur en þegar kemur kona inn en ég meina heilt yfir er bara 
starfsandinn góður og ekkert út á það að setja. 

Það er líka ákveðin áskorun að blanda saman ólíkum hópum og leyfa fjölbreytileikanum 

að njóta sín sem er eingöngu af hinu góða. Á vinnustað Dóru er kynslóðabilið mikið og 



 

44 

kynjahlutfallið nánast jafnt. Einnig eru starfsmenn af mismunandi þjóðerni sem gerir 

vinnustaðinn mjög fjölbreyttan og taldi hún það hafa jákvæð áhrif á menninguna á 

vinnustaðnum. Í mjög karllægri menningu þar sem fáar eða jafnvel engar konur eru að 

vinna, getur verið erfitt fyrir karlmenn að fá konu í hópinn og getur það valdið óöryggi í 

samskiptum. Allir viðmælendurnir eru sammála um að erfitt geti verið að breyta 

menningu sem er mjög karllæg og í því endurspeglast einmitt óöryggið og óttinn við 

breytingar og að karlmenn þurfi að endurskoða sinn talsmáta og hegðun. Lára talar um 

breytingu á menningu í kjölfarið á #MeToo og að viðhorf til breytinganna sé ekki alltaf 

jákvætt en þó sé skilningurinn oftast til staðar: 

…. það hefur alveg verið þróun í menningunni hérna held ég megi segja og 
svona í þessum málaflokki að þá hefur maður alveg orðið var við það þegar 
maður talar við aðila sem að segja bíddu ég hef hegðað mér alveg eins í 30 ár 
og það hefur aldrei verið sagt neitt og þá segjum við bara já bíddu já en 
umhverfið er að breytast, kröfurnar til fólks eru að breytast og menn svona 
held ég skilja það svona nokkurn veginn. 

Gyða talar einnig um þetta: ,, … en svo eru náttlega karlmennirnir stundum fara þeir 

svoldið í að kvarta svoldið sko að þeir megi ekki neitt, það kemur líka upp skiluru, ó bíddu 

hvað má maður og hvað ekki og fara í pínu vörn.” 

4.1.2 Starfsánægja 

Vinnustaðagreiningar eru vinsælar innan fyrirtækja og stofnana og eru margir sem nýta 

sér þær til að meta þætti eins og líðan og starfsánægju á vinnustaðnum. Allir viðmælendur 

mínir töldu  nauðsynlegt að gera slíkar kannanir reglulega til að meta og sjá hvað mætti 

betur fara varðandi aðbúnað og öryggi starfsmanna til að auka afköst þeirra og ánægju í 

starfi og koma í veg fyrir of mikið álag sem jafnvel getur leitt til kulnunar. Mismunandi er 

hversu oft slíkar kannanir eru gerðar en flestir eru með þær árlega en sumir á ársfjórðungs 

fresti. Kannanirnar eru flestar byggðar upp á nokkrum spurningum í nokkrum flokkum og 

meta þannig mismunandi þætti. Mikilvægt er að bregðast við niðurstöðum úr slíkum 

könnunum strax. Allir vinnustaðirnir eru að koma vel út úr þessum könnunum, að mati 

viðmælenda, og skora hátt í flestum þáttum en sumstaðar gat verið munur á milli deilda 

eins og Lárus nefnir: ,,… allar vinnustaðgreiningar sýna okkur það að það er til dæmis 

starfsánægja, stolt og mjög mörg af þessum gildum eru að koma mjög hátt út hjá okkur 

eða senst við erum að skora mjög hátt en auðvitað er það misjafnt eftir starfsstöðum.” 
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Viðmælendur voru allir sammála um að slíkar kannanir eru mikilvægt verkfæri fyrir 

vinnuveitendur til að geta gripið inn í og brugðist við á réttan hátt ef eitthverju er 

ábótavant. Einnig er mikilvægt fyrir stjórnendur að upplifa mikla starfsánægju og jákvætt 

viðhorf meðal starfsmanna eins og Sunna segir svo skemmtilega: 

„...vinnustaðamenningin er góð, fólk er almennt bara ánægt í starfi, jákvætt, stolt af sínu 

starfi og stolt af vinnustaðnum, virkilega góð tilfinning að finna það.“ Það er áhugavert 

að ekki virðist sem fjöldi starfsmanna og umfang vinnustaðarins hafi neikvæð áhrif á 

starfsánægju heldur virðist sem starfsmenn standi saman og fái stuðning hver frá öðrum 

sem er mjög jákvætt. Hanna starfar á mjög stórum vinnustað með fjölbreytta starfsemi 

og jafnt kynjahlutfall og hún hefur þetta að segja um andann á sínum vinnustað:  

… almennt er bara góður andi en það er náttlega ýmislegt sem að [þögn] eða 
hlutir sem maður myndi vilja sjá með öðrum hætti en það ríkir almennt traust 
og við erum með viðhorfskönnun og 90% starfsmanna lýsa því að þeir séu 
ánægðir í vinnunnni og þeim líður vel almennt og treysta stjórnendum sem að 
þeir vinna fyrir og fólk fær aðstoð bæði frá stjórnendum og samstarfsmönnum 
ef á þarf að halda. 

4.1.3 Vitundarvakning 

Með vitundarvakningu er átt við í fyrsta lagi vakningu meðal stjórnenda og starfsmanna 

og öðru lagi út í samfélaginu almennt. #MeToo byltingin vakti marga af værum blundi 

hvað varðar framkomu og  talsmáta gagnvart konum almennt í samfélaginu og þar með 

talið inn á vinnustöðum eins og Gyða segir: ,,… ég held að áhrifin séu bara fyrst og fremst 

meiri meðvitund og kannski hvati til þess að ræða meira um mörk, hvað má og hvað er 

siðlegt og hvað ekki bara í mannlegum samskiptum.” Einnig hafði þetta áhrif á 

stjórnendur og þeirra vinnubrögð og hvatti þá til að endurskoða sína afstöðu og sýna á 

einhvern hátt einhver viðbrögð við þessari byltingu. Halla taldi byltinguna hafa haft 

töluverð jákvæð áhrif á hennar vinnustað og virkaði sem hvati á stjórnendur í að 

endurskoða ferlið hjá sér og gera betur í slíkum málum: 

…. já svona vitundarvakning bara fyrir eins og ég var að segja fyrir prósessinn 
okkar og ferlið og þúst hvernig við tökum á svona málum. Þannig að mér finnst 
það alveg hafa verið vel heppnað og bara fræðslan, það er bara gott að hafa 
þetta sem part af fræðslunni sem við veitum hérna innanhúss. 

Áhugavert er að nokkrir nefndu kynslóðamun og telja þeir að yngri kynslóðin sé opnari 

í umræðunni og móttækilegri og eigi auðveldara með að setja sér mörk og segja frá sem 
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setur meiri pressu á fyrirtæki að vera með vinnuferlana í lagi. Lísa er á sama máli og Gyða 

varðandi kynslóðamun og breytta tíma og leggur áherslu á ábyrgð stjórnenda í þessum 

efnum og það hversu mikilvægt það er að hafa allt á hreinu varðandi viðbrögð og annað 

sem tengist því ef upp koma svona mál sem tengjast #MeToo byltingunni.  

… fyrst og fremst var þetta vitundarvakning hjá okkur, hjá stjórnendum sem 
er nauðsynlegt hjá fyrirtækjum sko og eitt af því jákvæða sem að kanski varð 
út frá þessari byltingu er það að ungt fólk í dag er miklu meðvitaðra um svona 
og það hefur líka bara miklu miklu minni tollerans og sterkari og skýrari mörk.  

Stjórnendur verða líka að vera vakandi og tilbúnir að bregðast við eins og Lísa nefnir: 

,,… þannig að það er eins gott að við séum búin að dusta rykið af og hugsa þetta aðeins 

hérna sko og að stjórnendur hér átti sig á einmitt akkurat þessu.” Hér er einmitt áherslan 

á að þessi mál eru vandmeðfarin og auðvelt að missa sjónar af því sem skiptir máli. Það 

voru nokkrir sem nefndu einmitt að mikilvægt væri að hafa umræðuna málefnalega og 

hnitmiðaða og að mati sumra gerðist það í einhverjum tilfellum að umræðan fór fram úr 

sér og jafnvel snerist upp í andhverfu sína og skilaði sér ekki rétt út í samfélagið.  

Margir viðmælendanna upplifðu að byltingin snerist að mörgu leyti um ágreining milli 

kynjanna en ekki þetta kerfislæga mein sem er til staðar og þarf að uppræta. Það er þetta 

samtal sem talað er um að þurfi að eiga sér stað á milli fólks um málefnið eins og Sunna 

nefnir: „.. markmiðið er auðvitað bara aukin meðvitund um þessi mál og við lítum í eigin 

barm og hugsum bíddu hvernig högum við okkur í samskiptum við aðra en ekki það að við 

séum einhvernvegin í einhverri herferð eða að karlar séu vondir og konur séu góðar.” 

Mikilvægt er að finna sameiginlegan flöt á málinu þannig að allir séu að ganga í takt og í 

sömu átt og óskrifaður sáttmáli ríki milli kynjanna í samskiptum þar sem liggur ljóst fyrir 

hver mörkin eru og hvað er viðeigandi hverju sinni. Allir viðmælendur voru sammála um 

það að #MeToo byltingin hafi verið þörf og vakið fólk almennt til umhugsunar um 

samskipti kynjanna og í flestum tilfellum var fólk jákvætt og tilbúið að taka umræðuna um 

málefnið eins og Sunna segir: 

… þúst ég segi aftur ég held hún hafi verið þörf. Það hefur verið gott að hérna 
við séum að ræða þessi mál og hérna og það er rótgróið í marga bara 
einhvernvegin að bara segir alskonar brandara eða þú gerir eitthvað sem þér 
finnst bara vera fullkomlega eðlilegt en er svo ekki fullkomlega eðlilegt og þú 
þarft að skoða það hvað þú ert að segja en það að við séum að eða einhverjir 
séu farnir að upplifa eins og eitthvað hálfgert stríð á milli kynja finnst mér 
afskaplega vont, þetta er náttlega ekki þannig. 
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Á þeim vinnustöðum þar sem karlmenn voru í meirihluta voru ekki allir tilbúnir að 

stökkva strax á vagninn og fannst jafnvel vegið að sér á einhvern hátt. Aðrir upplifðu 

óöryggi og fannst þeir ekki vita hvernig þeir „mættu“ haga sér í samskiptum við konur en 

flestir voru tilbúnir að skoða sjálfan sig og sína hegðun og taka tilsögn og fræðslu eins og 

Lárus nefndi: „… já ég held að það sé aðallega það, fólk svona almennt hefur farið í 

einhverja sjálfsskoðun.” Dóra, Gyða og Hanna rifja upp reynslu úr fortíðinni og nefna að 

þær hafi látið margt yfir sig ganga sem í dag yrði flokkað sem áreitni en á þeim tíma þótti 

bara eðlilegt. Það staðfestir enn fremur áhrifin sem #MeToo byltingin er að hafa og 

umræðan sem skapast hefur út frá öllum þeim frásögnum kvenna sem birtar hafa verið 

opinberlega. Flestir eru meðvitaðri og hugsa frekar áður en þeir tala og þeir sem verða 

fyrir einhverju þora frekar að segja frá eða gera athugasemdir við hegðun eða talsmáta 

en slíkt hefði aldrei gerst fyrir einhverjum árum síðan, eins og Hanna nefnir: 

… ég held að þetta hafi verið svona dáldið sjokk fyrir marga þegar þetta kom 
og ef ég horfi bara á sjálfan mig, ég horfi bara á svo margt með öðrum hætti 
heldur en ég hafði gert áður og ég held að margir hafi einhvernvegin gert það 
en svo er bara spurning þegar maður er búin að jafna sig á sjokkinu hvað síðan 
verður og við erum bara að sjá ótrúlegustu mál sem eru að koma upp sem að 
og það er komið ár síðan og maður áttar sig bara ekki á þessu öllu saman en 
það sem líka virðist samt einhvernveginn vera að gerast að menn eru kannski 
ekki að fá sömu sjénsa og var áður. 

Hanna bendir réttilega á að þó svo að umræðan sé mikil og margar frásagnir sem komið 

hafa fram að þá eru samt ennþá að koma upp ný mál. Það sem er hins vegar jákvætt við 

það er að hér áður fyrr hefðu málin líklega ekki komið upp heldur verið látin liggja en nú 

er búið að rjúfa þögnina. Tíðarandinn var annar og viðhorfsbreyting hefur átt sér stað og 

hefur áhrif á alla eins og Dóra nefnir: 

… það er kannski við sem erum á mínum aldri við sko upplifðum þetta á sínum 
tíma og fannst næstum því eins og þetta væri bara hluti af lífinu sko þetta væri 
bara svona og það náttulega er alveg ótrúlegt og þannig að við í raun og veru 
sko erum að fara í gegnum alveg ótrúlega mikilvæga hreinsun bara held ég og 
mikilvægt að fara samt alveg rosalega vel með þessi mál. 

Margir karlmenn eru líka að vakna upp og átta sig á því að hugsanlega hafi þeir ekki 

hagað sér alltaf vel gagnvart konum hér áður fyrr og afsaka það með því að tíðarandinn 

hafi verið annar á þeim tíma og samfélagið ,,samþykkti” ákveðna hegðun og enginn gerði 
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athugasemd. Karlmenn upplifa sig vanmáttuga gagnvart þessu eins og Dóra upplifir á 

sínum vinnustað: 

… ég finn mjög sterkt frá karlmönnum að þeir eru bara hálf ráðalausir og finnst 
þetta mjög vont líka sko af því þeir eru kannski búnir að, alveg eins og við, 
kannski einhvernvegin búnir að lifa svona alla tíð sko og svo breytast málin 
sko og það finnst mér mjög áhugavert.  

Hanna er á sama máli og Dóra með þetta að viðhorf gagnvart þessum málum er mjög 

rótgróið og allt tengist þetta mismunun milli kynja sem tengist launamun og fleiri þáttum. 

Jafnréttismál virðast ofarlega í hugum allra viðmælenda og er #MeToo umræðan hluti af 

því eins og Hanna nefnir: 

… þetta virðist vera bara, ég ætla ekki að segja kerfisbundið en svona 
einhvernveginn bara hluti af okkar samfélagi hvernig er komið fram við konur 
og margt sem að hefur verið sagt við mann einhvernveginn í gegnum tíðina 
sem maður setti einhvernveginn í annað samhengi eftir þetta en ég veit ekki 
hversu miklu þetta hefur svo á endanum breytt og hverju þetta mun breyta 
til lengri tíma. 

Allir viðmælendurnir voru sammála því að þessi bylting hefði verið löngu tímabær og 

áhrifa hennar nú þegar farið að gæta víða í samfélaginu en enn er þó langt í land og margt 

sem á eftir að slípa til og gera betur. Eins og Hanna segir hér að framan er erfitt að gera 

sér grein fyrir hversu mikil áhrif þessi bylting mun hafa til lengri tíma litið og hvort þau 

áhrif sem nú þegar eru komin fram muni halda sér. 

En flestir vildu meina að þetta væri bara toppurinn á ísjakanum og muni vonandi skila 

breyttu og bættu samfélagi í framtíðinni þar sem samskipti eru byggð á virðingu fyrir 

manneskjunni hvort sem hún er karl eða kona. Konur hafa lengi barist fyrir jafnrétti á 

mörgum sviðum og hafa sumir talið að ferðaveldis hugsunin sé enn mjög sterk og eigi 

stóran þátt í því hversu erfiðlega hefur gengið að ná árangri í þessari baráttu. #MeToo 

byltingin er einmitt einn þáttur í því að brjóta upp rótgróið hegðunarmynstur og leiðrétta 

óskrifaðar reglur samfélagsins um samskipti kynjanna. Gyða hefur þetta að segja um 

valdaójafnvægið í samfélaginu sem hún vill meina að ýti undir óviðeigandi framkomu í 

garð kvenna: 

… ég held nefnilega að þetta sé svoldið tvíeggja sverð sko, ég held að það sé 
frábært að fá umræðuna upp og ræða þessi mörk í samskiptum og þennan 
rétt einstaklinga til að setja mörk. Það sem kannski er að hluta til svoldið stórt 
vandamál náttlega er bara valda ójafnvægi karla og kvenna og þar sem karlinn 
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hefur bara í gegnum áratugina verið mjög sem sagt með meiri völd. Karlmenn 
geta komist upp með það að líta á konuna sem svona minni máttar og öll þessi 
umræða um að bara tala niður til kvenna. 

Gyða nefnir einmitt líka að hún hafi sjálf upplifað vantraust í sinn garð vegna þess að 

hún er kona og niðrandi ummæli frá karlmönnum á vinnustaðnum en hún hefur starfað í 

mjög karllægu umhverfi lengi og hún vonar að breyting verði á þessu með aukinni 

umræðu í samfélaginu. Samtalið er mikilvægt og fólk þarf að ræða saman og finna út úr 

því hvað er viðeigandi og hvað ekki í samskiptum kynjanna á vinnustöðum. Grunnviðhorf 

okkar eru ólík og við bregðumst mismunandi við og upplifum hlutina á mismunandi hátt. 

Þess vegna er mikilvægt að ræða saman og finna út úr því hvað það er sem veldur og 

hvernig hægt er að leysa það eins og Lísa segir: „… það er hægt að leysa þessi mál með 

því einmitt að fara ofaní kjarnann og finna bara þúst hver eru grunn viðhorf 

einstaklingsins þau skipta svo gríðarlega miklu máli.” Einnig kom fram hjá Dóru hversu 

mikilvægt það er að efla samskipti, setja mörk, vera með fræðslu og hvetja til agaðra og 

faglegra samskipta innan vinnustaðarins.  

4.2 Endurmat 

Endurmat er eitt þema sem var mjög áberandi meðal viðmælenda og kóðarnir eru 

verkferlar og viðbragðsáætlanir og verkfærakistan. Hér verður farið yfir hvaða verkferlar 

og viðbragðsáætlanir eru til og hvað stjórnendur telja nauðsynlegt að hafa til staðar þegar 

bregðast á við í málum sem þessum. 

4.2.1 Verkferlar og viðbragðáætlanir 

Allir voru með verkferla og viðbragðsáætlanir í einhverri mynd en mismunandi hversu 

mikil vinna hafði verið lögð í það. Sumir endurskoðuðu allt mjög ítarlega í kjölfar #MeToo 

byltingarinnar en aðrir þurftu einungis að fínpússa og yfirfara ferlana. Einnig var 

mismunandi hversu aðgengilegt þetta var fyrir starfsmenn og voru allir sem gerðu 

úrbætur á því. Gyða talar einmitt um það hversu óskýr stefnan þeirra var að því leyti að 

skilgreiningar voru ekki alveg á hreinu og til dæmis var kynferðisleg áreitni ekki nefnd og 

ekki skilgreind heldur einungis einelti. Þarna var eitthvað sem mátti skoða betur og var 

gert eins og Gyða nefnir:  

 … þannig að það sem ég gerði, ég í raun og veru fór í gegnum stefnuna og 
breytti svoldið orðalaginu og passaði upp á það að þetta væri tiltekið og kynnti 
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það aftur fyrir starfsmönnum og ítrekaði ferlið. Það sem mér kannski fannst 
að við ekki hafa gert nógu vel áður var að bara að þetta væri nógu sýnilegt og 
starfsfólk minnt á hvar þetta ferli er. 

Lóa hefur frá svipuðu að segja en jafnréttisstefnan og jafnrétttisáætlunin hjá þeim var 

í endurskoðun og þá var einmitt tekinn inn í hana kafli um kynbundið ofbeldi og viðbrögð 

við því: ,,… þar er líka komið inn með kynbundið ofbeldi sem sagt #MeToo nálgunina, 

tökum það fyrir í áætluninni og hvernig við ætlum að reyna að vinna með þessa hluti.” 

Lísa talar ekki um neinar breytingar á þeirra stefnu en nefnir að hún hafi verið dregin fram 

og eins og hún orðar það: ,,… við tókum þessa stefnu svoldið upp og bara dustuðum af 

henni rykið ef maður getur sagt sem bara svo.” Hins vegar var unnin aðgerðaráætlun upp 

úr stefnunni sem síðan var kynnt starfsmönnum og gerð aðgengileg á prenti og inn á 

heimasíðu vinnustaðarins. Fjóla talar um að hjá þeim sé stefnan mjög skýr og hún hafi 

verið yfirfarin og uppfærð í kjölfar #MeToo umræðunnar og farið var í gegnum alla ferla 

og þeir skýrðir. Einnig leggur hún áherslu á að óæskileg hegðun milli starfsmanna sé ekki 

liðin innan vinnustaðarins og fast sé tekið á slíkri hegðun: ,,… í fyrsta lagi er sú stefna að 

þetta er ekki liðið, þúst það bara er skýr yfirlýsing um það og það er svona alveg ákveðið 

tekið á málum sem koma upp.” Eins og kemur fram hér að framan er það mjög 

mismunandi hversu mikið lagt er í að endurvinna þessi gögn en sumir lásu þetta bara yfir 

og rifjuðu upp á meðan aðrir tóku þetta alla leið og jafnvel komu fram með eitthvað alveg 

nýtt. Einnig voru sumir ennþá með þetta í ferli og ekki búnir að ljúka þeirri vinnu. Dóra 

nefnir einmitt samskiptastefnu sem er í undirbúningi hjá þeim og verður væntanlega 

tilbúin á næsta ári en sú stefna er ný og hefur ekki verið til áður.  

Áhugavert er að sjá hvað sumir eru að leggja mikla vinnu í það að hafa þessa hluti í lagi 

og hafa metnað til að gera þetta vel. Gerð var stór könnun á vinnustað Láru stuttu eftir 

að #MeToo byltingin fór af stað til að kanna hversu algengt það væri að starfsmenn yrðu 

fyrir áreitni eða óþægilegri reynslu í vinnunni. Lára er mjög stolt af þeirri vinnu sem lögð 

var í þetta og leggur áherslu á það að mikill metnaður liggi á bakvið verkefnið. Út frá 

þessari könnun var gerður samskipta sáttmáli þar sem fram kemur hvaða hegðun og 

talsmáti er talin eðlilegur og hvað ekki eins og Lára segir: 

… við erum búin að gera samskipta sáttmála með þáttöku 700 starfsmanna og 
það var náttlega svoldið ýtt í gang út af #MeToo byltingunni. Vorum búin að 
tala um þetta lengi og svo ákváðum við bara að gera þetta og við söfnuðum 
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900 sögum á 50 fundum og hérna svona jafnréttismál, kynjavínkillinn, áreitni, 
kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eru tekin fyrir. 

Lára er mjög ánægð með niðurstöðuna úr þessari vinnu og finnst starfsmenn taka vel 

í þessa herferð innan vinnustaðarins í þessum málum eins og hún segir: ,,… þetta er bara 

að hitta í mark sko.” Könnunin var framkvæmd í desember 2017 og voru þúsund 

starfsmenn spurðir út í það hvort þeir hefðu upplifað hótanir, ofbeldi, niðurlægjandi 

hegðun, einelti, kynferðislega áreitni frá samstarfsfólki, aðstandendum eða 

skjólstæðingum. Niðurstöðurnar sýndu að flestir voru að upplifa óviðeigandi hegðun frá 

skjólstæðingum en einnig voru einhverjir sem upplifðu slíkt frá samstarfsfólki og var því 

sáttmálinn í samræmi við það eins og Lára nefnir: ,,… þannig að sáttmálinn gengur út á 

samskipti á milli samstarfsmanna og samskipti starfsfólks við skjólstæðinga” og hún bætir 

við: ,,… já ég myndi segja að þetta væri okkar viðbragð við #MeToo bara fyrst og fremst 

sko.”  

Það voru fleiri sem settu fram ákveðna stefnu í formi sáttmála þar sem þessi mál eru 

tekin föstum tökum og sett fram á skýran hátt. Svo virðist sem það sé mjög áhrifaríkt að 

nota þessa leið og auðveldi starfsfólki aðgang að þessum upplýsingum ásamt því að hafa 

þetta mjög sýnilegt sem auðveldar líka allar umræður um málefnið. Allir þeir sem voru 

með árlegar starfsánægjukannanir bættu við spurningum er varða þennan málaflokk til 

að sjá hversu algengt þetta væri og til að meta þá hættu sem væri til staðar varðandi 

kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi inni á vinnustaðnum. Niðurstöðurnar voru svo 

notaðar bæði til að vinna nýja eða endurbætta stefnu og aðgerðaráætlun sem hægt væri 

að nota við úrvinnslu þessara mála og til að gera sér betur grein fyrir hversu algengt þetta 

er í raun.  

Hanna nefnir einmitt að á langflestum starfstöðum hjá þeim sé framkvæmt áhættumat 

en þar er  þá meira verið að skoða vinnutengda hluti eins og lýsingu, hita og ýmsar hættur 

sem geta skapast í vinnuumhverfinu. Engin sérstök áhersla hefur verið lögð á  

sálfélagslega þætti í slíku  áhættumati en það er einmitt eitt af því sem hefur breyst í 

kjölfar #MeToo byltingarinnar og verður skoðað í viðhorfskönnunum að sögn Hönnu. 

Slíkar kannanir hjálpa til við að gera sér grein fyrir stöðunni og bregðast þá við með 

viðeigandi hætti. 
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4.2.2 Verkfærakistan 

Allir töldu mikilvægt að vera með skýra ferla og viðbragðsáætlanir til að koma í veg fyrir 

ófagleg vinnubrögð og einnig til að auðvelda þá vinnu sem skapast við úrvinnslu mála. 

Einnig voru einhverjir sem endurskoðuðu verklag varðandi tilkynningar og hvert 

starfsmaðurinn myndi leita og hvaða möguleika hann hefði varðandi að tilkynna málið. 

Nær allir eru með bæði formlega og óformlega leið og einnig voru flestir sem höfðu þann 

möguleika að leita sér aðstoðar fyrir utan vinnustaðinn. Eftir því sem ferlarnir og 

viðbragðsáætlanir eru skýrari því auðveldara er að vinna málið og gera það af fagmennsku 

og hlutleysi. Lóa nefnir þetta einmitt: 

… það var ekki þannig og þess vegna búum við okkur til ramman þannig að við 
getum verið þokkalega örugg um það að ég gerði allt eins og ég átti að gera 
það, niðurstaðan varð þessi og ef einhver kærir þá er bara allt tilbúið til að 
upplýsa um hvernig þetta fór fram, á  hvaða grundvelli þetta var þannig að því 
kerfis [þögn] hvað á ég að segja [þögn] því betur sem maður getur kerfað sig 
þeim mun auðveldara verður lífið.  

Halla nefnir einmitt mikilvægi þess að hafa allt sitt á hreinu til að auðvelda sér vinnuna 

og ekki láta hanka sig á einhverju heldur vera með vaðið fyrir neðan sig. Að sögn Höllu var 

allt endurskoðað og farið vel ofaní saumana á verkferlunum til að tryggja að allt væri til 

staðar þegar á þyrfti að halda. Því skilvirkari sem ferlarnir eru því auðveldara er að vinna 

eftir þeim og meiri líkur á að niðurstaðan sé vel unnin og sanngjörn eins og hægt er 

gagnvart aðilum málsins. Halla taldi mjög mikilvægt að hafa þetta í lagi eins og hún segir: 

,,… við þurfum að hafa þetta alveg 100% í lagi.” Fjóla kemur einmitt inn á hversu flókin 

þessi mál geta verið og því sé ennþá mikilvægara að hafa skýra vinnuferla til að vinna eftir. 

Málin eru jafn misjöfn og þau eru mörg og engin ein rétt leið og því mikilvægt að geta 

gripið til fjölbreyttra úrræða eins og hún nefnir: ”… svo náttlega eru þessi mál ekki einföld, 

það þarf alltaf að taka mið af hverju tilviki fyrir sig varðandi hvað er gert og hvernig.” 

4.3 Fræðsla 

Fræðsla er þema sem hefur tvo kóða, upplýsingagjöf og þjálfun. Með upplýsingagjöf er 

átt við hversu aðgengilegar viðbragðsáætlanir, verkferlar og leiðbeiningar um það hvernig 

starfsmenn snúa sér ef þeir verða fyrir áreitni eða annarri óþægilegri reynslu í vinnunni 

eru. Einnig hvort starfsmenn séu almennt upplýstir um hvar þessar upplýsingar er að finna 

og þá hversu vel gengur að innleiða þær. Hvað varðar þjálfun þá er átt við þá þjálfun sem 
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stjórnendur fá í að bregðast við svona málum og einnig að stjórnendur séu meðvitaðir um 

hvernig vinnuveitandi vill hafa samskipti almennt inn á vinnustaðnum og hvernig 

umræðan og menningin er.  

4.3.1 Upplýsingagjöf  

Allir viðmælendur töldu mikilvægt að í kjölfarið á endurskoðun ferla og viðbragðsáætlana 

yrði að kynna fyrir starfsfólki þær endurbætur sem gerðar höfðu verið og hvað væri nýtt. 

Margir voru með fræðslu dag eða námskeið þar sem farið var yfir þessi mál er tengjast 

#MeToo byltingunnni. Á vinnustað Höllu var haldin sérstakur #MeToo dagur þar sem allir 

starfsmenn tóku þátt eins og Halla orðar það: “… það voru allir svartklæddir út af þessum 

metoo degi þannig að já við höfum alveg verið að taka þátt í þessu sko.” Þarna var 

dagurinn notaður til að ræða saman og opna á umræðuna um þessi mál og minna fólk á 

að vinnustaðurinn hefur ákveðna fastmótaða stefnu í þessum málum. Fleiri voru með 

svona dag þar sem haldin var fræðsla fyrir starfsmenn og stjórnendur varðandi #MeToo 

eins og Dóra nefnir:  

… við vorum með sérstakan dag fyrir starfsfólk og ég vildi nota tækifærið og 
gera það núna, þetta er bara svona vinnudagur starfsmanna og við notuðum 
hann í þetta og við fjölluðum um þessi mál með svona mjög skemmtilegum 
hætti þar sem við fengum til okkar  ráðgjafa sem gerði þetta mjög 
skemmtilega og hann gerði svona æfingar, var með svona æfingar þar sem við 
vorum að æfa okkur að segja bara hvað okkur finnst. 

Nokkrir töldu starfsmenn vera misjafnlega móttækilega fyrir upplýsingagjöf og sumir 

skoða ekki þær upplýsingar sem liggja inn á starfsmannvefnum og bera sig eingöngu eftir 

því ef þeir þurfa á því að halda. Gyða talar um að fólk hafi almennt verið fegið að þetta 

væri tekið upp og rætt og umræðan væri af hinu góða og skapaði ákveðið öryggi hjá 

starfsmönnum að vita af því að það væri til stefna og verkferlar. Út frá þessu er mikilvægt 

að vera stöðugt að minna á og jafnvel að hafa upplýsingarnar sýnilegar með veggspjöldum 

eða einhverju slíku eins og Lára talaði um. Þar voru útbúin veggspjöld með 

samskiptasáttmálanum sem hengd voru upp víða á vinnustaðnum og höfðu að geyma 

ákveðnar myndskreyttar setningar sem sögðu hvað á að gera í samskiptum og hvað á ekki 

að gera. Einnig var farið með þetta inn í allar deildir og kynnt starfsmönnum. Láru fannst 

þetta mjög skemmtilegt verkefni og taldi það skila góðum árangri en sáttmálinn sem slíkur 
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inniheldur miklu meira af upplýsingum en plakötinn og eins og hún segir þá er verið að 

innleiða þetta: 

… þetta er rosalega gaman og í morgun á mínu sviði þá lásum við þetta í gegn, 
skiptumst á að lesa og hlustuðum á hvort annað lesa þetta í gegn til að bara  
taka þetta inn og erum búin að gera þessi plaköt en ég er að fara á annað svið 
á eftir að kynna þetta fyrir stjórnendahópi.  

Hanna nefnir áhugaverðan punkt varðandi það að nú búum við í mjög 

fjölmenningarlegu samfélagi og ekki allir tala sama tungumálið og því mikilvægt að 

bregðast við því og hafa allar upplýsingar á fleiri en einu tungumáli og það er það sem 

hennar vinnustaður hefur einnig gert til að stuðla að því að upplýsingaflæðið sé jafnt fyrir 

alla.  

Mismunandi var hvort mannauðsstjórarnir sjálfir sáu um kynningar fyrir starfsmenn 

eða hvort það var sett í hendur á stjórnendum. Fjóla nefnir að hún hafi farið inn í allar 

deildir á sínum vinnustað og kynnt niðurstöður úr vinnustaðagreiningu ásamt því að fara 

sérstaklega yfir niðurstöður er varða einelti og áreitni eins og hún segir: ,,… ég tala alltaf 

sérstaklega um niðurstöðurnar varðandi einelti og áreitni og tek svo svona eitthvað þema 

út frá því eitthvað svona sérstakt eitthvað sem ég ræddi sérstaklega varðandi [þögn] það 

er alltaf náttlega svoldil umræða um hvernig má ég bregðast við.” Fjóla nefndi einmitt 

áhugaverðan punkt líka varðandi það að karlar verða líka fyrir áreitni: “… einhverntíman 

var þemað að við vorum að benda á það að strákarnir verða líka fyrir kynferðislegri áreitni 

í vinnunni” en það er ekki mikið rætt og er áhugavert viðfangsefni til að skoða.  Einnig 

reynir hún að innleiða og upplýsa stjórnendur í hverri deild þannig að þeir geti líka verið 

meðvitaðir um stöðuna og verið undirmönnum sínum til stuðnings ef eitthvað kemur upp 

á. Fjóla dreifði nýrri stefnu og eyðublöðum varðandi ferlið á allar starfsstöðvar þannig að 

fólk gæti kynnt sér og séð hvernig þetta lítur út.  

Hlutverk stjórnenda er svo að vera ábyrgir fyrir því að halda umræðunni á lofti og 

upplýsa starfsmenn um ferlið. Þetta er algengt á þeim vinnustöðum þar sem dreifingin er 

mikil og margar starfseiningar, að varpa ábyrgðinni á stjórnendur og fá þá til að sinna 

þessu upplýsingahlutverki og leiðbeina ef þarf. En áherslan hefur einmitt verið að allir séu 

upplýstir um hvert þeir geti leitað ef þeir verða fyrir einhverju og hver þeirra réttur er í 

þessari stöðu. Sunna nefnir einmitt mikilvægi þess að starfsmenn hafi aðgang að þessum 

upplýsingum og geti lesið sér til um rétt sinn og skyldur í svona málum og þekki þau úrræði 
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sem eru í boði. Allir tala um það að það sé mikilvægt að fólk tali líka saman og ræði þessa 

hluti varðandi samskipti og hvað sé viðeigandi og hvað ekki. Oft er hægt að leysa málin 

strax með því að starfsmenn taki ábyrgð og láti vita og stoppi hegðun eða talsmáta sem 

ekki er viðeigandi gagnvart sér eða öðrum sem eru í kringum þá. Virðing fyrir 

samstarfsmönnum er mikilvæg og að taka tillit til hvors annars og það er hluti af 

fræðslunni og umræðunni sem þarf að eiga sér stað eins og Fjóla nefnir: 

… í framhaldi af #MeToo þá tókum við líka svoldið umræðuna inn á 
vinnustaðnum ég kom alltaf inn á það líka hvernig hérna við komum fram við 
hvort annað, virða mörk,  virða það þegar einhver segir ég vil ekki að þú talir 
svona við mig, það er ekki allur húmor fyndinn og hérna það sem er rosa 
sniðugt og fyndið inn í þínum innsta vina hring þar sem allir þekkjast rosa vel 
þarf ekki að vera fyndið og er kannski bara alls ekki fyndið heldur mjög 
stuðandi inn í vinnuhópnum þar sem að þú kannski þekkir einstaklingana 
minna. Kannski veist ekki hver er alvaran á bak við það sem er verið að segja 
og bara já þú hefur leyfi til þess að setja mörk og fólki ber að virða mörkin sem 
þú setur. 

Aukin umræða um jafnréttismál er í raun svar við #MeToo byltingunni á vinnustað 

Dóru og  mikil vinna lögð í að yfirfara ferla og viðbragðsáætlanir ásamt því að 

jafnlaunavottun var í vinnslu. Dóra er í miklu samstarfi við stjórnendur og leggur áherslu 

á að samskipti séu jákvæð og góð innan vinnustaðarins og telur hún #MeToo umræðuna 

hafa mjög jákvæð áhrif á starfsandann og menninguna.  

Jafnréttismál eru öllum viðmælendum ofarlega í huga og allir vinnustaðirnir komnir 

með jafnlaunavottun eða með hana í ferli. Á vinnustað Sunnu var metnaðarfullt starf í 

gangi þar sem þessi mál voru tekin föstum tökum. Sunna er mjög stolt af þeirri vinnu og 

var farin sú leið að setja upp námskeið fyrir stjórnendur í tengslum við jafnréttisstofu en 

búið var að votta jafnréttisáætlun í tengslum við jafnlaunavottunina sem var samþykkt 

árið 2016. Í framhaldi af því var sett á fót embætti jafnréttisfulltrúa, sem var 30% staða 

og var hlutverk hans að halda utanum allt sem viðkemur þessu. 

4.3.2 Þjálfun 

Hér er ábyrgðin sett svolítið á stjórnendur að þeir sjái um að innleiða stefnuna og sjá til 

þess að allir séu nægjanlega vel upplýstir og meðvitaðir og því er mikilvægt að þjálfa 

stjórnendur upp í því hlutverki. Allir viðmælendurnir töldu mikilvægt að allir væru á sömu 

blaðsíðu og væru að vinna að sama markmiði eins og Lóa nefnir:  
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… kannski rétt að koma því að að við höfum verið markvisst að þjálfa 
stjórnendur og það eru núna mikill meirihluti stjórnenda og millistjórnenda 
alveg niður á verkstjóra, eins og maður segir, sem fara í gegnum þetta sama 
prógramm og mér finnst þetta alveg bara dásamlegt framtak hjá okkur vegna 
þess að  mér finnst þetta hjálpa okkur að nálgast og tala um hlutina eins 
skiluru, að við séum öll búin að fara í gegnum þetta og við ætlum að nálgast 
þetta svona, ætlum að gera þetta svona, allir á sömu blaðsíðunni og ég hef til 
dæmis trú á því að það muni hjálpa okkur í nálgun á svona málum. 

Gyða talar einnig um utanaðkomandi fræðslu fyrir stjórnendur og mikilvægi þess að 

vera meðvitaður um ástandið og bregðast við með opnum huga og passa upp á kerfið sé 

hvetjandi en ekki letjandi fyrir einstaklinga að segja frá ef eitthvað kemur upp. En að 

hennar mati er miklu meira um þessi mál en grunur er um og það sé mikið af málum sem 

aldrei komi fram. Hanna nefnir að hjá þeim sé reglulega í gangi þjálfun fyrir stjórnendur 

en í kjölfar #MeToo var ákveðið að bæta við sérstakri þjálfun og fræðslu um þessi mál. 

Með því var verið að reyna að hjálpa stjórnendum að taka virkan þátt í umræðunni og 

vera vakandi fyrir óæskilegri hegðun og talsmáta innan vinnuhópsins og geta þá brugðist 

við því á viðeigandi hátt.  

Stjórnendur geta haft ótrúlega mikil áhrif á starfsanda og menningu ef þeir hafa 

þekkingu og vilja til. Þeir geta hins vegar verið jafn misjafnir eins og þeir eru margir og 

getur verið erfitt ef stjórnendahópurinn er fjölbreyttur og með mismunandi bakgrunn að 

halda einhverri einni stjórnunarlínu. Sumir stjórnendur eru ekki með þessa 

mannauðshugsun heldur eru frekar afkomudrifnir og einblína mikið á peninga og finnst 

mannlegi þátturinn skipta minna máli. Lísa nefnir þetta einmitt: ,,… við erum að reyna að 

fá stjórnendur til þess að vinna eftir ákveðnu verklagi og fá stjórnendur til þess að vera 

með þessa mannauðs hugsun, það er ekkert alltaf auðvelt.” Lísa nefnir einnig að allir 

stjórnendur hefðu fengið kynningu á stefnu og aðgerðaráætlun varðandi viðbrögð við 

#MeToo og einnig var þetta aðgengilegt öllum starfsmönnum á innri vef fyrirtækisins og 

það var einnig kynnt sérstaklega fyrir fólki hvar hægt væri að nálgast þessar upplýsingar. 

Svo eru alltaf einhverjir sem ekki meðtaka upplýsingarnar og nálgast þær ekki þó svo að 

þær séu aðgengilegar öllum: ,,… æji við vitum að upplýsingar geta farið framhjá fólki” og 

Fjóla nefnir það líka að allt sé aðgengilegt en: “… vitundin um gögnin er mis mikil.”  

Lárus talar einnig um að stjórnendur séu í lykilhlutverki í upplýsingagjöf og sumir betri 

en aðrir í því eins og gengur: ,,… við svo sem reynum að hérna láta stjórnendur kynna 

þetta efni fyrir starfsfólkinu og auðvitað er það svona mis vel gert sko en allt þetta efni er 
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aðgengilegt öllum af því það komast náttlega allir inn á innri vefinn.” Það var tekið strax 

mjög ákveðið á málum á vinnustað Dóru haustið 2017. Markvisst var unnið að því að 

bregðast fljótt og vel við með endurmati og fræðslu. Dóra talar um að þetta hafi verið 

mikið álag á þessum tíma og margt í gangi varðandi það að endurvinna ferla, fræða 

stjórnendur og fá þá til að vinna með henni en hún hefur verið og er enn í miklu samstarfi 

við stjórnendur. Upplýsingagjöf og þjálfun stjórnenda er að allra mati mikilvæg og var lögð 

áhersla á þessa þætti hjá öllum. Umræðan var nauðsynleg til að fá starfsmenn til að átta 

sig á breyttu vinnuumhverfi og breyttri menningu í kjölfar #MeToo byltingarinnar. 

Starfsmenn voru í flestum tilfellum ánægðir með viðbrögð vinnuveitenda og voru 

jákvæðir gagnvart umræðunni og þeim úrbótum sem gerðar voru. 

4.4 Ferli 

Ferli hefur tvö undirþemu sem eru leiðir og hlutverk vinnuveitenda. Það eru nokkrar 

mismunandi leiðir sem hægt er að fara ef starfsmaður verður fyrir áreitni eða ofbeldi á 

vinnustað. Í fyrsta lagi hefur viðkomandi val um að leita til mismunandi aðila innan 

vinnustaðarins og í öðru lagi er hægt að velja að setja málið í formlegt eða óformlegt ferli. 

Hlutverk vinnuveitenda snýr að skyldum og viðbragði en til að málið fái úrvinnslu þarf 

vinnuveitandi að taka ákvörðun um hvað hann ætlar að gera með málið og í hvaða farveg 

það fer. Opinber fyrirtæki hafa lagalega skyldu gagnvart svona málum og þurfa að kanna 

málið og setja það í formlegt ferli. Aðrir geta sett upp sinn eigin feril og hafa aðeins frjálsari 

hendur með hvernig brugðist er við. 

4.4.1 Leiðir 

Ef starfsmaður verður fyrir kynferðislegri áreitni eða kynbundnu ofbeldi á vinnustað 

sínum og vill leggja fram kvörtun eða ræða atvikið við einhvern er mismunandi hvert hægt 

er að leita til að fá aðstoð. Flestir viðmælendurnir nefndu nokkrar mismunandi leiðir eins 

og að leita til næsta yfirmanns eða jafnvel samstarfsfélaga. Einnig er hægt að leita beint 

til mannauðsstjóra eða æðsta yfirmanns innan vinnustaðarins. Ef sá sem kvartað er yfir 

er yfirmaður þolanda er að sjálfsögðu ekki hægt að leita þangað en þá hefur viðkomandi 

val um aðra möguleika eins og fyrr segir. Svo er það val viðkomandi hvort hann vill setja 

málið í formlegt ferli eða óformlegt.  
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Allir eiga að vera upplýstir um ferlið en stundum gleymast hlutirnir eins og Gyða talar 

einmitt um að fólk á að vita en man kannski ekki alltaf þegar á hólminn er komið. Lóa 

upplifir einnig það sama og Gyða talar um að starfsmenn séu ekki alltaf með á hreinu 

hvert þeir eigi að snúa sér þó svo að það sé búið að upplýsa þá um það. Lóa nefnir líka að 

það sé mikilvægt að treysta þeim sem þú leitar til en svo þarf málið alltaf að fara inn á 

borð mannauðsstjóra sem tekur svo ákvörðun um framhaldið. Þeir sem hafa lagalegar 

skyldur í svona málum töldu allir ákjósanlegt að senda svona mál úr húsi eða til 

utanaðkomandi aðila sem er þá óháður. Einnig fer málið líka í formlegt ferli og viðkomandi 

þarf að leggja fram skriflega kvörtun eins og Sunna nefnir: 

… það hefur haft þær leiðir að leita annaðhvort til næsta stjórnanda, til 
starfsmannstjóra eða bara til æðsta yfirmanns stofnunarinnar og þú getur 
farið þessa formlegu leið eða óformlegu leið og það er auðvitað gott ef hægt 
er að leysa mál áður en þau þurfa að fara í formlegan feril en því miður er það 
bara mín reynsla að hérna að þegar svona mál eru komin af stað að þá oft er 
þetta bara svo erfitt og viðkvæmt að ég allavega var mjög fljót að setja þetta 
í formlegt ferli nema auðvitað ef að það var bara eitthvað sem hægt væri að 
leysa bara í svona samtali.  

Allir viðmælendur eru með formlegt og óformlegt ferli eins og Fjóla segir: ,,Já það er 

skilgreint formlegt og óformlegt ferli hjá okkur.” Meintur þolandi hefur þá val um að leggja 

fram formlega, skriflega kvörtun eða segja einungis frá atvikinu í samtali sem myndi þá 

teljast óformleg kvörtun. Einhverjir höfðu fengið til sín óformlegar kvartanir þar sem 

viðkomandi aðilar vildu ekki láta nafn síns getið og olli það flestum viðmælendum 

óþægindum þar sem slíkar kvartanir gefa ekki tækifæri á að vinna málið lengra eða leysa 

það. Lára hafði þetta að segja um þessar aðstæður: 

… fólk vill ekki koma fram undir nafni en ætlast samt til að það sé gert eitthvað. 
Það er bara ekkert auðvelt í opinberu umhverfi þar sem að gerandinn hefur 
ákveðin rétt og þarf að fá að vita, það þarf allt að vera upp á borðinu frá 
hverjum kvörtunin stafar í rauninni. 

Ef starfsmenn velja að fara óformlegu leiðina vegna nafnleyndar er erfitt að bregðast 

við en hægt er að ræða við meintan geranda og upplýsa hann um að kvörtun hafi borist 

og viðkomandi hafi óskað nafnleyndar. Þessi staða er erfið að mati allra viðmælenda og í 

opinbera kerfinu er ekki hægt að bregðast við þessu á nokkurn hátt eins og Lára nefnir 

hér að framan og segir einnig í framhaldinu: ,,… þá getum við auðvitað ekki veitt 

áminningu, ekki rekið neinn úr starfi eða neitt svoleiðis það verður að vera allt  miklu betur 
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grundað en þetta hefur auðvitað samt sín áhrif.” Hanna nefndi einnig hversu flókið það 

er að vera með mál í höndunum sem ekkert má gera með af því sá sem kemur með 

kvörtunina vill ekki að neitt sé gert með hana og vill ekki koma fram undir nafni: ,,… þetta 

er mjög snúið sko, það er erfitt að gera eitthvað ef starfsmaður vill ekkert gera með það 

og þá þurftum við í raun að ljúka málinu einhvern veginn á þeim nótum.” Og hún heldur 

áfram: ,,… það er svo erfitt að segja við einhvern sem situr á móti þér að þér hafi borist 

ábending en þú getur ekki sagt einhvernvegin hver og hvernig ætlar þú þá að geta varið 

þig og þetta allt saman.”  

Lára talar um að það séu ótrúlega margar kvartanir sem koma inn sem óformlegar og 

ættu í raun að fara í formlegt ferli en gera það ekki eins og hún segir: ,,… kvartanir sem 

við héldum alveg pottþétt að yrði farið með í formlega rannsókn þá bara neeeei þá hætti 

fólk alltaf við.” Ástæðan að mati Láru er að fólk óttast um starfsferil sinn og orðspor inni 

á vinnustaðnum ef það kemur fram undir nafni. Að mati Hönnu eru þessi mál stærsta 

áskorunin og hún telur þetta einnig vera flóknustu málin sem koma upp þegar þolandi 

óskar eftir nafnleynd. Lísa talar um hversu vont það er að geta ekki unnið málið til enda 

vegna þess að viðkomandi vill ekki að það sé neitt gert í því en vill samt segja frá. Ef 

kvörtunin er formleg er hægt að fara með hana í áminningarferli ef málið er þess eðlis 

eins og Lísa nefnir: ,,… við erum með áminningaferli og síðan þá brottrekstur ef að út í það 

fer sko, tilfærslur í starfi er líka alveg til í myndinni.”  

Sunna veltir því einmitt fyrir sér hvort það sé réttlátt gagnvart þeim sem kvartað er yfir 

að koma fram með nafnlausa kvörtun og hún vill meina að það geri málið flóknara og valdi 

meiri spennu innan starfshópsins. Öll samskiptamál sem ekki eru leyst valda óeiningu 

innan vinnustaða og því er mikilvægt að taka á slíkum málum af festu. Ef sá sem kvartað 

er yfir veit ekki af því fær hann ekki færi á að svara fyrir sig eða bæta sína hegðun og þá 

er erfiðara að leysa málið. Sunna hefur mjög ákveðna skoðun á þessu og finnst þessi staða 

erfið og truflandi eins og hún segir:  

… þetta truflaði mig að því leyti að ef þú kemur inn og ert með svona ásökun, 
vilt ekki að neitt sé gert þá ertu samt búin að sá ákveðnu fræi, þú ert búin 
svoldið að skemma fyrir hinum aðilanum, en nú veit maður ekkert hvort 
viðkomandi gerði eitt eða neitt af því að hann var aldrei spurður en það er 
ofsalega vont að starfsmaður geti komið inn sest hjá stjórnenda sínum eða 
mannauðsstjóra eða hverjum sem er og sáð svona fræi og sagt svo bara ég vil 
ekki gera neitt, ég vil bara að þú vitir af þessu [þögn] en í raun ætti maður bara 
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að segja að það ætti bara að vera skráð, ég get ekki tekið við svona [þögn] ég 
þarf að  láta viðkomandi vita. 

Lárus hefur aldrei fengið formlega skriflega kvörtun varðandi mál sem tengjast áreitni 

og ofbeldi en stundum hringir fólk og vill ræða hlutina en gerir svo ekki neitt meira. Hans 

upplifun er að einhverjir hugsanlega hætti við eða dragi kvörtunina til baka en samkvæmt 

könnunum sem gerðar eru reglulega á vinnustaðnum bendir margt til þess að eitthvað sé 

ekki í lagi varðandi þessi mál og þarfnist frekari skoðunar. Það kemur hins vegar ekki fram 

í könnuninni hver á í hlut og því þarf að bregðast við málinu á annan hátt og horfa á það í 

víðara samhengi. Þá er brugðist við því þannig að fræðsla og umræða er tekin inni í 

viðkomandi deild og reynt að vinna málið með starfsmannahópnum í heild sinni en ekki 

einstaklingum.  

Umræðan er alltaf af hinu góða og fær fólk til að hugsa inn á við. Lára nefnir breytt 

verklag hjá þeim í kjölfar #MeToo byltingarinnar þar sem tilkynningum fjölgaði lítilega en 

flestir óskuðu nafnleyndar og því var tekin upp einfaldari óformlega leið en eins og hún 

segir eru nafnlausar kvartanir mun algengari: ,,… það er bara svoldið reglan í þessum 

málum frekar en undantekning sko.” Dóra og Lísa nefna báðar mikilvægi þess að skrá allt 

niður hvort sem það er formleg eða óformleg kvörtun og halda utanum allt sem kemur 

upp eins og Lísa segir:  

… það er allt skráð þó að það sé óformleg leið skiluru og það sé ekki tilkynnt 
sem sagt til viðkomandi starfsmanns að þá samt er það til hjá okkur þannig að 
ef upp koma fleri mál að þá sé þetta ekki bara eitthvað sem einhver ræddi um 
og ekki neitt til um það. 

4.4.2 Hlutverk vinnuveitenda 

Vinnuveitandi ber alltaf ábyrgð á því að tekið sé á málum sem koma upp innan 

vinnustaðarins. Honum ber skylda til að taka allar kvartanir eða ábendingar til athugunar 

og kanna mál. Einnig er mikilvægt að gæta hlutleysis og taka tillit bæði til þolenda og 

gerenda því báðir hafa sinn rétt. Mikilvægt er að vinna mál út frá lögum og reglugerðum 

sem eiga við eins og Lóa nefnir: ,,… við þurfum náttlega alltaf að taka mið af 

jafnréttislögum.” Hanna minnist á ábyrgð vinnuveitenda og frumkvæðisskyldu í svona 

málum en það er eitthvað sem hún hafði ekki áttað sig á að væri jafn mikilvægt og raun 

ber vitni. Vinnuveitandi á að taka mál upp ef honum berst ábending um eitthvað óeðlilegt 

í framkomu eða hegðun starfsmanna gagnvart samstarfsfélaga. Í þeim tilfellum þar sem 
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einungis orðrómur er í gangi þá er mikilvægt að kanna það með því að taka samtal við þá 

sem um ræðir, bæði geranda og þolanda til að fá staðfestingu á því hvort eitthvað misjafn 

sé í gangi. Eins og kemur fram hér að framan að þá er flókið og erfitt að bregðast við í 

málum þar sem ekki er óskað eftir viðbrögðum. En eins og Hanna segir ber vinnuveitenda 

skylda til að bregðast við og það er snúið þar sem jafnvel er einungis um orðróm að ræða 

eins og hún segir: 

… það er ótrúlega snúið að sinna þessari frumkvæðisskyldu. Þú færð 
einhverjar ábendingar um eitthvað en samt er enginn tilbúin til að segja hvað 
það er og við vorum mjög hörð á því að við förum ekki af stað með eitthvað 
mál nema að það sé aðili að málinu sem að hérna vill láta skoða það en okkur 
ber núna í rauninni skylda til þess að bregðast við. 

Það voru aðeins þrír viðmælandur sem fundu fyrir aukinni tíðni tilkynninga í kjölfar 

#MeToo umræðunnar en aðrir upplifðu ekki neina breytingu á því. Fjóla merkti aukningu 

í  tilkynningum vegna  viðskiptavina en ekki samstarfsfólks, Lára talaði um smá topp sem 

hefði komið og þá bæði gagnvart skjólstæðingum og samstarfsfólki og Dóra nefndi það 

einnig. Allir voru hins vegar sammála um það að almennt er ekki mikið um þessar 

tilkynningar. Þegar þetta snýr að viðskiptavinum getur það verið erfiðara þar sem 

viðkomandi aðili er einhver sem kemur og fer og þú veist engin frekari deili á. Fjóla nefnir 

einmitt að það sé sama ferli í raun en auðvitað erfiðara að taka á slíkum málum. Einnig 

átti hún von á fleiri tilkynningum varðandi samstarfsmenn eins og hún segir: ,,… Það komu 

fleiri tilkynningar varðandi hérna viðskiptavinina en varðandi starfsfólkið að þá átti ég 

alveg von á því að það myndu koma fleiri ábendingar en það var ekki.” Ferlið er það sama 

og ef um samstarfsmann væri að ræða og starfsmenn eru vel upplýstir um hvert skal leita 

en úrvinnslan er að sjálfsögðu öðruvísi en þessi mál eru mest áberandi.  

Hanna talar einmitt um að tíðni þessara mála hafi ekki aukist og fólk er ekki endilega 

að fara alla leið með öll mál og stundum eru þetta samskiptamál sem hægt er að leysa 

með samtali og mikilvægt að bregðast við sem fyrst áður en málið fær að vaxa og verða 

flóknara. Hanna nefnir einnig að óformlegar kvartanir séu fleiri en formlegar þegar hún 

er spurð út í aukningu á kvörtunum: ,,… það hafa ekki komið margar svona formlegar 

kvartanir en mun fleiri svona óformlegar sem við höfum síðan brugðist við á viðeigandi 

hátt.” Þetta endurspeglar einmitt það að fólk er frekar að segja frá en að óska eftir því að 

málið sé tekið alla leið. Lísu finnst mikilvægt að það sé einhver rammi utanum ferlið og 
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þess vegna sé það gott að hafa þessar tvær leiðir til að vinna út frá, formlegt og óformlegt 

ferli en málin eru að sjálfsögðu aldrei eins og því eru ferlarnir eingöngu til að styðjast við 

eins og hún nefnir: 

… það eru náttlega bara erfið svona mál því það er í raun ekkert eitt snið sem 
þarf að fara eftir skiluru þannig að við ákváðum að búa allavega til þessi tvö, 
formleg og óformleg, þannig að þetta séu verkfæri fyrir okkur til þess að grípa 
í og síðan náttlega fer það bara eftir viðkomandi hvernig vinna eigi úr þessu 
sko hverjar hans óskir eru.  

Hér kemur vel fram hversu flókin þessi mál geta verið og erfið í úrvinnslu. Ekkert mál 

er eins og þau jafn ólík og þau eru mörg. Þess vegna er mikilvægt að skoða hvert  mál fyrir 

sig og reyna að styðjast við þá vinnuferla og viðbragðsáætlanir sem hver og einn hefur 

sett sér. Allir voru sammála um það að gott er að hafa nóg af verkfærum í 

verkfærakistunni og mikilvægt að hafa skýra ferla þó svo að úrvinnslan sé alltaf hugsuð út 

frá hverju máli fyrir sig en úrvinnsla er einmitt næsta þema. 

4.5 Úrvinnsla 

Úrvinnsla hefur þrjú undirþemu sem eru viðbrögð, hlutleysi og upplifun. Viðbrögð 

vinnuveitenda skipta miklu máli og geta haft mikil áhrif á hvernig málinu lýkur og er 

tímaramminn mjög mikilvægur. Viðtöl þurfa að eiga sér stað til að kanna málið og eiga 

báðir aðilar að fá tækifæri til að segja sína hlið málsins. Einnig er eftirfylgni með báðum 

aðilum, bæði þolanda og geranda nauðsynleg í formi samtala þar sem líðan og almennt 

ástand er kannað hjá starfsmanni og gengið úr skugga um að allt sé að ganga vel.  

Hlutleysi fellst í því að taka ekki afstöðu með öðrum hvorum aðilanum og fá frekar 

utanaðkomandi aðila til að grípa inn í málið eins og sálfræðinga eða sáttamiðlara ef málin 

eru þess eðlis. Þá er mannauðstjórinn orðin hlutlaus og óháður aðili metur málið út frá 

þeim forsendum sem liggja fyrir. Staða mannauðsstjórans getur verið flókin í þessum 

málum og upplifunin er oftast sú að svona mál eru mjög erfið og mikilvægt að vinna þau 

hratt og vel. 

4.5.1 Viðbrögð 

Það sem er mest áberandi í svörum viðmælenda varðandi viðbrögð er að allir telja 

mikilvægt að bregðast við sem fyrst og setja málið strax í forgang. Tímaramminn skiptir 

máli eins og flestir segja að þá er auðveldara að leysa málin ef brugðist er við þeim strax 
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heldur en ef þau eru látin bíða. Málið vindur þá frekar upp á sig og verður jafnvel enn 

stærra og meira en það þarf að vera. Halla orðar þetta mjög vel: „… þá verður maður bara 

að [þögn] þú bara droppar öllu sem þú ert með og ferð í það því það er rosalega mikilvægt 

að ná að tækla þau mál sem fyrst og láta þau ekki liggja.” Hún tekur einmitt dæmi um 

mál sem leystist vel og vildi meina að skjót viðbrögð hefðu skipt máli þar eins og hún segir 

,,þetta varð ekkert meira issue  örugglega út af því að við brugðumst strax við, gerðum 

eitthvað strax, ekki bara heyrðu við skoðum þetta eftir helgi.” Fjóla var á sama máli með 

mikilvægi þess að bregðast strax við og nefnir einmitt hversu vond áhrif þetta getur haft 

á starfsandann ef þetta tekur of langan tíma: ,,… þetta er svona mjög mikilvægt verkefni, 

hefur rosalega mikil áhrif á starfsandann þannig að þess vegna er þetta bara eitt af 

þessum mikilvægu verkefnum sem  maður bara fer í strax.”  

Viðbragðsferillinn var misjafn á milli viðmælenda en í sumum tilfellum var ábyrgðin hjá 

stjórnendum sem áttu þá að koma kvörtuninni áfram á mannauðsstjóra ef ekki væri hægt 

að leysa málin með sátt. Stundum er mannauðsstjórinn stjórnendum til stuðnings og situr 

þá samtölin eða jafnvel stýrir þeim og er svo til ráðgjafar ef þarf. Lára vinnur á mjög 

stórum vinnustað og stundum koma mál beint inn til framkvæmdastjóra og þá er hún oft 

með í því en mannauðsdeildin telur yfir 50 starfsmenn þannig að það eru margir sem geta 

komið að úrvinnslu mála eins og hún nefnir: ,,… við erum með stuðnings og ráðgjafar 

teymi hérna sem er svona sérhæfðir aðilar í handleiðslu og markþjálfun og sálgæslu sem 

koma inn í þessi mál og við höfum einnig leitað til sáttamiðlara.”  

Auðvitað eru málin jafn misjöfn og þau eru mörg og mismunandi hvernig best er að 

nálgast þau. Stundum eru þetta mál sem tengjast ekki einum ákveðnum einstaklingi 

heldur kannski hópnum í heild og þá þarf að vinna með allan hópinn. Svo geta þetta verið 

mál á milli einstaklinga sem eru alltaf mun flóknari þar sem oft eru mikil særindi sem fylgja 

því. Ef um formlega kvörtun er að ræða eru tekin samtöl við báða aðila og í flestum 

tilfellum er reynt að fá fólk til að sættast og finna einhverja farsæla lausn sem báðir eru 

þokkalega sáttir við og stundum þarf að færa fólk til í starfi eins og Hanna nefnir: 

… þessi teymi á sviðunum geta rannsakað málin eða þá að þetta sé sent til 
utanaðkomandi aðila sem að rannsakar en síðan þarf að finna lausn á málinu 
eftir að niðurstaða liggur fyrir og yfirleitt er það þannig að lausnin er unnin þá 
með stjórnenda á hverju stað og þá mannauðsdeildinni eða mannauðsstjóra 
á hverjum stað en hluti af lausninni getur verið að fá utankomandi aðila til 
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þess að miðla málum þarna á milli, stundum þarf að færa fólk til í starfi og það 
er allavegana. 

Hanna talar um mismunandi lausnir eftir því hvers eðlis málið er: 

… ef að fólk leggur einhvern í einelti eða hefur beitt kynferðislegri eða 
kynbundinni áreitni þá höfum við nokkrar leiðir og það getur verið 
sáttamiðlun á milli aðila, stundum þarf að áminna ef það er mjög alvarlegt og 
þá gæti það leitt til brottvikningar og við erum náttlega í þessu opinbera 
umhverfi og það er ekkert hérna hlaupið að því að segja upp starfsmanni og 
síðan umhverfið okkar bara dáldið svoleiðis að fólk fær tækifæri til að bæta 
ráð sitt og síðan er það bara þessi leiðbeining og jafnvel stuðningur við báða 
aðila bara líka til að fá fólk til að láta af hegðun. 

Lára nefnir einnig opinbera umhverfið og regluverkið: ,,… jájá við gætum auðvitað 

tekið mál alla leið í gegnum regluverkið en til þess þarf ákveðna vinkla af hálfu þess sem 

kvartar. Þá er bara áminning og svo þarf að brjóta af sér aftur til þess að það verði 

brottrekstur sko sem er auðvitað mikið mál.” Regluverkið er skýrt eins og Lára nefnir og 

það þarf að gæta hagsmuna beggja aðila og hefur gerandinn sinn rétt sem þarf að standa 

vörð um og taka tillit til. Ef segja á starfsmanni upp að sögn Láru þarf að vera rík ástæða 

til og mikilvægt að geta rökstutt mál sitt vel: ,,… En til þess að við færum í það að segja 

starfsmanni upp þá þyrfti það að vera mjög gróft brot.” Gyða talar um ferlið og 

úrvinnsluna og hvernig hægt er að fara margar mismunandi leiðir. En allir nefna að best 

sé að reyna að leysa málin með sátt og fá aðila málsins til að tala saman en ef það gengur 

ekki verður að fara í formlegt ferli og jafnvel fara með málið til óháðra aðila.  

Sunnu  finnst einnig mikilvægt að leita út fyrir vinnustaðinn eftir aðstoð ef málum er 

þannig háttað og oft er það gert að ósk þolenda eins og Sunna nefnir: ,,… sko ef að þetta 

er dýpra heldur en í raun hægt er að leysa bara í svona samtali, eða allavega í þeim 

tilvikum þar sem ég hef lent í þessu, þá upplifi ég það að fólk hefur viljað gjarnan að það 

sé bara fagaðili sem komi inn.” Í þeim tilvikum, þar sem fólk vill fara með málið lengra, þá 

fer málið í rannsókn og svo er tekin ákvörðun út frá því með framhaldið eins og Fjóla 

nefnir: ,,… svo hafa komið sálfræðingar utanaðkomandi að málum með aðstoð, hérna 

lögfræðingar eða lögfræðingur fyrirtækisins og þá er málið rannsakað og þá ákveðið í 

framhaldi af þeirri rannsókn hvert framhaldið verður.”  

Nokkrir töluðu um að mikilvægt væri að virkja starfsfólk og fá það til að bregðast við 

sjálft í þessum málum með því að svara fyrir sig eða taka upp hanskann fyrir aðra ef það 
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yrði vitni af einhverju ósæmilegu. Slík viðbrögð myndu opna umræðuna og stuðla að 

breyttri og bættri menningu innan vinnustaða. Stundum eru málin þess eðlis að hægt er 

að leysa þau án þess að fara með þau alla leið og þá er það mun áhrifaríkara að mati Láru: 

,,… við viljum líka að fólk sem verður vitni að einhverjum óæskilegum athöfnum eða orðum 

að það segi eitthvað og setji mörk en hlægi ekki bara vandræðalega.” Halla er á sama máli 

varðandi ábyrgð starfsmanna og vill meina að oft sé hægt að leysa málin strax ef fólk er 

meðvitað um hvað er í gangi og er tilbúið að standa upp og svara fyrir sig eða 

samstarfsmann.  

Stjórnendur eru í því hlutverki að fylgjast með hvernig samskipti fara fram milli 

starfsmanna og eiga að grípa inn í ef þarf eins og Halla nefnir: ,,… við erum náttlega bara 

með færa stjórnendur sem að oftast tækla málin en oft þegar vandamál er orðið ákveðið 

mikið þá þurfum við kannski að stíga inn í það.” Svo getur líka verið erfitt þegar 

meðvirknin er mikil inni á vinnustaðnum og enginn þorir að segja neitt og jafnvel þeir sem 

verða fyrir áreitni telja best að þegja bara til að koma í veg fyrir frekara vesen. Þetta er 

ekki gott og getur undið upp á sig og orðið stórt vandamál og haft áhrif á menninguna og 

vinnuandann til lengri tíma litið ef ekkert er að gert. Fólk er með alskonar afsakanir eins 

og Fjóla segir: 

…æji maður vill ekki vera með vesen, vill ekki koma gerandanum í vandræði 
eða æji hann var nú fullur eða eitthvað svona [Þögn]  já svona meðvirknis 
hegðun eða já þá eru hlutirnir farnir að ganga svoldið langt áður en eitthvað 
er farið að láta vita og svo náttlega er það þannig að það eru fleiri tilvik í 
vinnustaðagreiningu heldur en eru formlega tilkynnt.  

Þarna kemur vel í ljós að tíðni þessara mála er meiri en tilkynnt er um og Lárus nefnir 

það einmitt líka að það séu mjög fáar tilkynningar að koma inn á borð til þeirra en 

vinnustaðagreining segi samt sem áður að þessi mál séu til staðar. Þetta er auðvitað ekki 

gott og styður þá þessa kenningu um að starfsmenn þori ekki að koma fram með þessi 

mál. Taka þarf tillit til þess að gerendur hafa líka sinn rétt og þegar mál eru í svona 

óformlegu ferli þá er erfitt að bregðast við. Þolendur velja oft að hætta, frekar en að segja 

frá undir nafni og óska eftir viðbrögðum stjórnenda, sem er mjög sorglegt því oft er hægt 

að leysa mál á einfaldan máta án þess að fara með það alla leið ef rétt er að því staðið 

eins og Lára segir: ,,… fólk er ekkert að fara missa starfið þó það segi eitthvað ósmekklegt 

einu sinni eða, það bara gengur ekki þannig þó svo að margir ætlist jafnvel til þess og hafa 
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ekki hugsað málið til enda.” Við úrvinnsluna er mikilvægt að fylgja málum eftir og ganga 

úr skugga um að allt gangi vel bæði hjá geranda og þolanda og allir séu sáttir við þá lausn 

sem lögð var fram. Stjórnendur bera ábyrgð á því að það sé gert.  

Svo er áhugavert að skoða það hvernig starfsmenn upplifa hlutina á mismunandi hátt 

og það sem einum finnst í lagi finnst öðrum ekki í lagi. Fólk hefur mismunandi sýn á hlutina 

og sumir eru viðkvæmari en aðrir þegar kemur að samskiptum og það er mikilvægt að 

taka tillit til þess þegar unnið er úr svona máli. Dóra nefnir þetta einmitt: ,,… karlmenn eru 

jafnvel sjokkeraðri heldur en konurnar en það eru kannski líka breyttir tímar bara.” Þarna 

á hún við að karlmenn gera sér ekki alltaf grein fyrir því hvernig þeir tala eða hegða sér í 

kringum konur og átta sig ekki á því að það sem þeir segja eða gera sé óviðeigandi fyrr en 

þeim er bent á það. Lárus tók einmitt dæmi um slíkt á sínum vinnustað: ,,… yfirmaður 

viðkomandi fór og ræddi við hann og þá bara sá hann þetta og í raun og veru viðurkenndi 

bara að hann var ekki að átta sig á því að þetta væri óviðeigandi eða að hún væri að taka 

þetta nærri sér og það var ekki meint þannig.”  

Dóra telur viðbrögðin á hennar vinnustað vera í góðum málum og hvort sem málið fer 

í formlegt eða óformlegt ferli að þá er allt skráð niður og það er rætt við báða aðila. Það 

hafa ekki komið upp alvarleg tilfelli og þau mál sem komið hafa upp hafa verið leyst fljótt 

og vel með samtali. Að sögn Dóru er mikilvægt að ræða við geranda til þess að hann fái 

tækifæri til að svara fyrir sig og bæta sig því ef hann veit ekki af málinu eru engar líkur á 

að hann hætti sinni hegðun.  

4.5.2 Hlutleysi 

Við úrvinnslu viðkvæmra mála eins og #MeToo mál eru er mikilvægt að gæta þess að 

faglega sé staðið að öllu og þeir sem koma að málinu, eins og stjórnendur eða 

mannauðsstjórar, séu hlutlausir og taki hvorki aftöðu með þolanda né geranda í málinu. 

Ef málin eru það umfangsmikil að ekki er hægt að leysa þau með samtali eða sátt þarf að 

senda þau áfram á óháðan fagaðila utan vinnustaðarins eins og Sunna segir hér: 

… það er allavega erfitt fyrir mannauðsstjóra að taka afstöðu í svona málum 
og á náttlega helst ekki að gera það og þess vegna var það bara það sem 
reynslan hefur kennt mér í gegnum öll þessi ár var það að ég fer bara mjög 
fljótt með þetta til þriðja aðila [þögn] það er alltaf svoldið erfitt að halda 
hlutleysi.  

Gyða taldi einnig mikilvægt að gæta hlutleysis og senda mál frá sér: 
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… málið kæmi til mannauðsstjóra og síðan yrði því vísað út úr húsi eða þar að 
segja bara til sálfræðinga því að við vildum í raun ekki setja okkur í það sæti 
að vera sálfræðingar og oft þarf hlutlausan aðila þó svo maður sé svona semí 
hlutlaus sem mannauðsstjóri  þá hérna þarf maður samt eiginlega að vera 
beggja megin borðsins og styðja báða aðila. 

Hanna, Lísa og Lára töldu einnig mikilvægt að gæta hlutleysis og Hanna nefndi einmitt 

að starfsmenn ættu að nýta sér það meira að leita til stéttarfélaga með erfið 

starfsmannamál. Lóa telur einnig að það skipti máli að varast huglægt mat í svona málum 

til að meðferðin sé eins hlutlæg og málefnaleg og hægt er. Oft er gott í mjög flóknum 

málum að benda þolanda á að hægt sé að leggja fram kæru og þá er ekki hægt annað en 

að taka málið fyrir og það fer í ferli. Sérstaklega ef viðkomandi er ósáttur við ferlið og telur 

að málið hafi ekki fengið rétta meðferð hjá vinnuveitanda að þá er kæra einn möguleikinn 

eins og Lóa bendir á: ,,… þarna er orð gegn orði þannig og ég bara sagði ef þú ert ósáttur 

við þetta og þér líður eins og það hafi verið troðið á þer þá kæriru og hann gerði það og 

það er bara í ferli.” Lóa telur einnig að það sé alltaf betra að fá óháðan aðila inn í svona 

mál og því er fólk alltaf hvatt til þess að fara með málið lengra. Hanna rifjar upp mál sem 

kom upp fyrir #MeToo byltinguna þar sem lögð var fram kæra sem gerði málið auðveldara 

í úrvinnslu fyrir stjórnendur eins og hún segir: 

… ég man eftir einu máli hérna innan kerfisins sem að, fyrir þennan tíma, þar 
sem var grunur um kynferðisofbeldi milli tveggja starfsmanna og þá var lögð 
fram kæra hjá lögreglu þannig að leið og það var komin fram kæra þá hérna 
gátum við eitthvað gert en það var mjög erfitt fyrir okkur að gera eitthvað 
fram að þeim tíma til dæmis af því að það er þannig að starfsmennirnir eiga 
alltaf ákveðin réttindi líka sem okkur ber skylda til að þess að virða. 

Halla nefnir mikilvægi þess að kunna sín takmörk og vita hvenær og undir hvaða 

kringumstæðum rétt er að senda mál frá sér. Það verður að skilja á milli hlutverka og 

mannauðsstjóri hefur kannski ekki þekkingu til að leysa eða bregðast við flóknum 

samskiptamálum og þá eru aðrir fagaðilar sem taka við málinu eins og Halla nefnir 

réttilega. Einhverjir eru með aðgang að sálfræðingum, trúnaðarlæknum, 

persónuverndafulltrúum og fleiri fagaðilum. Lárus talar einnig um að gott sé að geta leitað 

til utanaðkomandi aðila með svona mál til þess að fá faglega ráðgjöf ef málin eru mjög 

flókin og telur að það sé í raun nauðsynlegt. 
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4.5.3 Upplifun 

Allir voru sammála um það að þessi #MeToo mál eru erfið og í raun öll samskiptamál þar 

sem er ágreiningur á milli starfsmanna. Nokkrir nefndu einnig að mál sem tengjast 

uppsögnum séu einnig erfið og í raun allt sem er persónulegt er viðkvæmt og sérstaklega 

þegar verið er að gera athugasemdir við hegðun eða frammistöðu starfsmanns. Einnig 

upplifðu einhverjir að erfitt væri að taka hlutina ekki inn á sig og mikilvægt væri að gera 

greinamun á hlutverkum og skilja á milli mannauðsstjórans og sjálfs sín. Svo er fólk 

mismunandi og bregst við á mismunandi hátt og finnst jafnvel vegið að sér og sinni 

persónu eins og Hanna segir: ,,… já og svo bara tekur fólk þessu oft mjög persónulega 

eðlilega, það getur reynst mjög erfitt.” Hlutverk mannauðsstjórans er oft að leiðbeina 

stjórnendum og jafnvel taka fundi með þeim þegar verið er að fara yfir erfið mál.  

Halla segir tímarammann skipta máli og mikilvægt sé að sinna þessum málum strax þó 

svo að það geti reynst erfitt: ,,… já maður þarf bara að gera það sem fyrst þannig að þetta 

verði líka ekki eitthvað stærra heldur en það þarf að vera, það er bara reynslan sem hefur 

sýnt manni það að það er alltaf betra að tækla þessi mál snemma í ferlinu.” Gyða  nefnir 

það sama: ,,… nei mér finnst ekki erfitt að ganga inn í svona mál og mér finnst eiginlega 

betra að ganga strax inn í málin heldur en að láta þau malla þannig að já nei nei mér 

finnst það ekki en það er kannski bara svoldið persónulegt hvernig fólk nær að meðhöndla 

svona mál.”  

Sunna og Hanna tala báðar um að þær þurfi að brynja sig fyrir svona erfiðum málum 

og gæta þess að taka þau ekki inn á sig. Hlutverk mannauðsstjórans þarf að vera í 

forgrunni en ekki persónan sem slík en það getur verið mjög erfitt þar sem tengsl eru 

kannski mikil og jafnvel vinátta eins og Sunna segir: 

… maður þarf að brynja sig og mér finnst það ekki kvíðvænlegt þegar það tekst 
og auðvitað tekst það bara með aldri og reynslu að þá auðvitað lærir maður 
það betur og betur en af því að manni finnst vænt um alla þessa vinnufélaga 
sína og þá finnst manni erfitt þegar samskiptin geta verið erfið. Ég held að það 
sé mikilvægt að ef maður er í svona starfi að maður átti sig á því að maður 
þarf svoldið að skilja að á milli sinnar eigin persónu og vinnunnar sinnar þó að 
manni þyki vænt um samstarfsfólkið og sjái það auðvitað líka sem persónur 
en þá er bara mannauðsstjórinn oft stuðpúðinn í þessu. 

Hanna nefnir það sama og Sunna en einnig talar hún um að mikilvægi þess að geta sett 

sig í spor annara við úrvinnslu þessara mála: 
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… maður hefur samt alltaf reynt að nálgast það þannig að maður reynir að 
setja sig í spor þess sem að á í hlut svo hefur mér stundum líka þótt reyna á 
þegar málefnin eru þannig að þau tengjast fólki sem maður vinnur náið með 
og það eru kannski svona þau mál sem að hafa reynst erfiðust. 

Og Hanna heldur áfram: 

… já þetta er erfitt og maður fær smá hjartslátt en ég hef svona líka reynt að 
temja mér að taka þetta ekki hérna inn fyrir og minna sig á hlutverkið sem að 
maður er í, ég er með þetta mál út af því að ég er í þessu hlutverki 
mannauðsstjóra, það er ekki ég persónulega.  

Áhugavert er einnig að þó svo að óháður aðili komi inn í svona mál að þá er það alltaf 

á hendi mannauðsstjóra að tilkynna niðurstöðuna og getur það verið erfitt ef hún er 

viðkomandi ekki í hag eins og Sunna nefnir í framhaldinu: 

… og það sem gerist kannski og það sem er erfiðast í þessu er það að ef einhver 
kemur fram með svona og það næst einhver niðurstaða jafnvel frá einhverjum 
þriðja aðila og hún er tilkynnt og viðkomandi er ekki ánægður með 
niðurstöðuna að þá beinist óánægjan svoldið gegn þeim sem að tilkynnir 
hana. 

Þarna upplifir Sunna eins og hún sé sendiboðinn sem er skotinn þó svo að hún hafi ekki 

unnið að niðurstöðunni sem slíkri og finnst henni það vera streituvaldur í starfinu eins og 

hún segir: ,,… það svona býr kannski til pínu streitu hjá mannauðsstjóranum að finna það 

að viðkomandi er ósáttur við þig.” Þetta er  eflaust einn þáttur sem gott er að brynja sig 

fyrir í starfinu til að brenna ekki upp og geta haldið áfram. Lárus nefnir líka að öll svona 

mál séu erfið en mikilvægt sé að taka á þeim og gera það strax eins og kom fram hér að 

framan hjá Höllu, Sunnu og Gyðu.  

… ég held að það sé alltaf erfitt þegar svona mál koma upp, ég held að þetta 
sé bara eitt af þessum málum sem er alltaf erfitt að takast á við en þarf að 
takast á við. Það er ekkert hægt að koma í veg fyrir það og maður þarf að leysa 
það á þann hátt sem hagkvæmast er eða sem er best fyrir þann aðila sem að 
í þessu lendir.  

Það er aldrei þægilegt að þurfa að kalla starfsmann til vegna einhvers sem betur hefði 

mátt fara í hans fari eins og Fjóla nefnir: ,,… þetta er eins óþægilegt eins og öll svona 

samtöl varðandi eitthvað sem fólk er að gera rangt, hvort sem það er einelti, áreitni eða 

þú ert að standa þig rosalega illa í vinnunni, eða bara spreða einhverjum hérna slæmum 

anda yfir allt skiluru, að þá eru þetta bara óþægileg mál.”  
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Eins og fram kom hér að framan að þá eru allir viðmælendur sammála um það að þau 

mál þar sem að þolandinn vill ekki nein viðbrögð frá vinnuveitenda séu mjög erfið og 

snúin. Mannauðsstjórinn situr uppi með eitthvað sem hann getur ekki brugðist við og 

jafnvel mál sem heyrast á göngunum en eru ekki staðfest. Gyða sér tækifæri í því að þurfa 

að takast á við #MeToo mál sem koma upp og finnst það góð áskorun. Hún óttast ekki 

málaflokkinn og finnst mikilvægt að vanda til verks við alla úrvinnslu og gæta hagsmuna 

beggja aðila eins og hún segir sjálf: ,,… ég er ekki að segja að þetta sé ekki erfitt en þetta 

er ekki málaflokkur sem ég persónulega óttast, af því ég vil frekar hafa hlutina í lagi þúst 

ef það er einelti, ef það er áreitni og það kemur í ljós að þá er það líka frábært tækifæri til 

þess að gera hlutina betur.” Hún nefnir einmitt líka mikilvægi þess að ítreka fyrir 

starfsmönnum hver stefna fyrirtækisins er hvað varðar samskipti og hvernig mennigin á 

að vera eins og hún segir: ,,… mér finnst mikilvægt líka að allir sem starfa í fyrirtækinu 

virði þá menningu sem fyrirtækið er búið að ákveða og það hvernig menning á að vera 

hér og hvað viljum við og hvað viljum við ekki þannig að það sé engin spurning.”  

Einnig talar Gyða um þegar allir vita af einhverjum sem er með óviðeigandi framkomu 

gagnvart samstarfsmönnum en engin þorir að segja neitt af því viðkomandi er kannski 

virtur innan fyrirtækisins og stendur sig vel í vinnu eins og hún segir: ,,… það er rosalega 

erfitt þegar maður veit af einhverjum aðila sem er bara búllí þú veist og er að búllía fólk 

og tekur fyrir einn á eftir öðrum og eitthvað svoleiðis en sá aðili samt stendur sig vel í 

starfi.” Þarna er hún að lýsa því hversu erfitt það getur verið ef engin segir neitt og allir 

reyna bara að leiða hjá sér hluti í meðvirkni og það verður til þess að ekkert er gert í málinu 

og til lengri tíma litið hefur það áhrif á menninguna og starfsandann innan fyrirtækisins. 

Lísa nefnir að öll mál sem snúa að samskiptum fólks séu erfið og geti verið snúin. Fólk 

upplifir hlutina á mismunandi hátt og oft er ekki samræmi í frásögn beggja aðila eins og 

hún segir: ,,… það eru auðvitað tvær hliðar á öllum málum og yfirleitt eru engin vitni og 

þetta snýst í raun bara um samtalið og reyna að finna einhverja lausn það getur bara 

verið oft mjög snúið sko og grunnviðhorf fólks eru líka svo mismunandi.” Fjóla uppplifir 

þetta á sama hátt og segir: ,,… þau eru náttlega oft mjög flókin, það er bara náttlega ef 

þú hefur ekki sannanir þá hérna er náttlega mjög erfitt að rannsaka mál út frá samskiptum 

einhverra tveggja einstaklinga, það er náttlega að sjálfsögðu mjög erfitt.”  
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Það var áberandi að þeir sem vinna í opinbera kerfinu voru miklu fljótari að senda mál 

frá sér heldur en þeir í almenna kerfinu. Regluverkið er mjög stíft og það er 

áminningarferli þar sem ákveðin gögn þurfa að vera til staðar til að hægt sé að áminna 

viðkomandi starfsmann og getur aldrei orðið huglægt mat. Ef starfsmaður er áminntur 

hefur hann ákveðinn tíma og tækifæri til að bæta sína hegðun en ef það gengur ekki getur 

vinnuveitandi veitt honum brottvísun. Þetta þarf samt allt að vera mjög vel ígrundað og 

brotið þarf að vera mjög alvarlegt til að þetta geti átt sér stað og fullnægjandi 

sönnunargögn til staðar eins og sagði hér að framan. 
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5  Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og leitast við að svara 

því hvaða áhrif #MeToo byltingin hefur haft á viðbrögð, viðhorf og úrvinnslu 

vinnuveitenda í málum er varða kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi á 

vinnustöðum. Viðmælendurnir voru, eins og áður hefur komið fram,  tíu mannauðsstjórar 

hjá fyrirtækjum og stofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Áhrif byltingarinnar hafa komið 

fram í nokkrum þáttum og verður farið yfir hvern og einn þeirra hér á eftir og leitast við 

að draga fram það helsta til að svara rannsóknarspurningunni sem best.  

Eins og fyrr segir byrjaði þetta allt saman í október 2017 og hafði mikil áhrif á 

samfélagið hér á Íslandi og um allan heim. Það kom mörgum á óvart hversu algengt og 

alvarlegt ástandið var í raun og að svona kerfisbundið áreiti, ofbeldi og mismunun gegn 

konum á vinnumarkaði skyldi hafa fengið að viðgangast í allan þennan tíma. Íslenskar 

konur létu sitt ekki eftir liggja í þessari baráttu og létu í sér heyra en þær kröfðust 

breytinga á núverandi ástandi og að samfélagið viðurkenni vandann. Þær vildu einnig að 

gerendur í slíkum málum tækju ábyrgð á gjörðum sínum og að verkferlar og 

viðbragðsáætlanir væru til staðar og virkjaðar svo hægt væri að grípa til ef á þyrfti að 

halda.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að fyrirtæki og stofnanir hafi 

brugðist við byltingunni meðal annars með því að endurskoða og endurgera verkferla og 

viðbragðsáætlanir. Fræðsla fyrir starfsmenn og  stjórnendur var aukin með það að 

markmiði að opna umræðuna almennt um þessi mál og reyna að auka vitund fólks.  

Hér á eftir verður verður farið yfir helstu niðurstöður út frá þeim þemum sem komu 

fram í rannsókninni. 

5.1 Viðhorf  

Viðhorf skiptir miklu máli í þessari umræðu og innan vinnustaða mótast menningin oft út 

frá viðhorfi starfsmanna eins og kemur fram í rannsókn Gylfa og Þórhalls (2007). Þeir 

vinnustaðir sem eru mjög karllægir hafa aðra menningu en blandaðir vinnustaðir og getur 

karllæg menning verið rótgróin og einkennst af íhaldssemi. Ein af kenningunum sem skýra 
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kynferðislega áreitni innan vinnustaða er valda ójafnvægi og stigveldi innan 

skipulagsheilda þar sem yfirmaður hefur sterkari stöðu gagnvart undirmanni og aukin 

tækifæri til valdbeitingar (Pina, Gannon og Saunders, 2009; Steinunn Rögnvaldsdóttir, 

2015; Hudson, 2018). Staðalímyndir og hugmyndir um ákveðin hlutverk kynjanna hafa líka 

mikil áhrif á kynferðislega áreitni en karlmenn upplifa það sem ógn ef konur stíga inn í 

hefðbundin karlastörf eins og til dæmis löggæslu, stjórnunarstöður eða bifreiðaakstur 

(Pina, Gannon og Saunders, 2009; Steinun Rögnvaldsdóttir, 2015). Starfsánægjukannanir 

eru mikið notaðar til að meta starfsandann og hjálpa stjórnendum að gera sér grein fyrir 

líðan starfsmanna. Kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi er einnig mælt í slíkum 

könnunum og gefa ákveðna mynd af stöðu þessara mála og allir viðmælendur eru 

sammála því að slík hegðun megi ekki viðgangast í okkar samfélagi og því sé mikilvægt að 

bregðast við strax.  

Stríð milli kynjanna er ekki markmið #MeToo byltingarinnar heldur miklu fremur að 

efla og bæta samskipti, læra að setja mörk og virða þau. Allir þurfa ákveðið svigrúm til að 

aðlagast, átta sig á nýjum aðstæðum og bæta sína framkomu en góð samskipti einkennast 

af virðingu og umburðarlyndi milli einstaklinga eins og kemur fram í skýrslu 

velferðarráðuneytisins (2018). Samkvæmt Mintzberg (2011) snýst stjórnunarstarfið 

einmitt um upplýsingagjöf og samskipti en Mintzberg (2014) skilgreinir einnig hlutverk 

stjórnenda fyrst og fremst sem samskiptahlutverk þar sem yfirmaður á góð og heilbrigð 

samskipti við undirmenn og sýnir gott fordæmi. Barrett (2010) nefnir líka að mikilvægt sé 

fyrir góðan stjórnanda að þjálfa góða samskiptfærni og vera meðvitaður um hvað þarf til 

svo að samskipti skili góðum árangri. Það kemur fram hjá öllum viðmælendum að 

mikilvægt sé að bæta vinnustaðamenninguna sem felst meðal annars í því að bæta 

samskipti og flestir eru jákvæðir og vilja gera betur í þessum málum. Viðhorfsbreyting og 

vitundarvakning var það sem allir viðmælendur nefndu og fundu fyrir inni á vinnustaðnum 

og út í samfélaginu almennt. #MeToo byltingin vakti marga upp af værum blundi varðandi 

þessi mál. 

5.2 Endurmat  

Verkferlar og viðbragðáætlanir voru til staðar á öllum vinnustöðunum en mismunandi 

hversu vel það var unnið og sett fram. Samkvæmt reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað 1009/2015, segir í 7. 
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grein að vinnveitenda beri skylda til að hafa slík gögn þar sem fram kemur hvernig 

viðbrögðum og úrvinnslu í svona málum er háttað og einnig skal hann upplýsa starfmenn 

um að slík hegðun er ekki leyfileg.  

Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að vera með skýra og vel unna ferla og voru allir 

sem  fóru strax í það að endurvinna þá og yfirfara en sumir voru orðnir gamlir og úreltir. 

Að hafa skýra og aðgengilega vinnuferla er nauðsynlegt og skiptir máli þegar kemur að því 

að nota þá en öll vinna varðandi svona mál sem koma upp verður auðveldari og skilvirkari. 

Eftir því sem verkfærin eru fleiri því betur eru stjórnendur í stakk búnir að takast á við 

þessi mál en þau geta oft verið flókin og erfið í úrvinnslu. Skilgreiningar á kynferðislegri 

áreitni og kynbundnu ofbeldi verða að vera til staðar í jafnréttisstefnu fyrirtækja en það 

vantaði hjá sumum viðmælendanna en þessi skilgreining er sett fram í jafnréttislögum nr. 

10/2008. 

Það má því segja að mikil vinna hafi átt sér stað í kjölfar #MeToo byltingarinnar þar 

sem allt var endurmetið og virðist sem að mikill metnaður hafi verið lagður í þá vinnu. 

Einnig voru starfsmenn í sumum skipulagsheildum fengnir til að taka þátt í þessari vinnu 

þar sem farið var yfir og sett fram á skýran hátt hvað þykir eðlilegt og hvað ekki í 

samskiptum, mjög áhugaverð vinna sem vakti mikla ánægju meðal starfsfólks. En þetta 

styður þá kenningu um að ef starfsmaður upplifir sig sem hluta af skipulagsheildinni og 

fær að taka þátt og hafa skoðanir á verkefninu gefur það honum aukinn áhuga og meiri 

ábyrgðartilfinningu og eykur starfsánægju og öryggi (Karanges, Johnstone, Beatson og 

Lings, 2014). Endurmat er mikilvægt í þessu ferli og hjálpar stjórnendum að vinna vel og 

örugglega úr málum sem gerir úrvinnsluna svo miklu auðveldari þegar upp er staðið.  

5.3 Fræðsla  

Fræðsla er nauðsynleg í kjölfar endurmats en hún felst í því að upplýsa og fræða með 

námskeiðum, fyrirlestrum eða hópavinnu. Upplýsingagjöfin er mikilvæg og innleiðingin 

þarf að vera markviss og skilvirk eins og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006) kemur inn á, 

en flestir eru með allar upplýsingar inn á innri vef fyrirtækisins þar sem þær eru 

aðgengilegar öllum. Mismunandi er hvaða leiðir voru farnar í að kynna nýja stefnu og 

nýjar áherslur, sumir voru með sérstakan dag þar sem þessi mál voru tekin fyrir, aðrir 

settu þetta fram í formi fyrirlestra og einhverjir fengu utanaðkomandi aðila til að koma 
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og vera með fræðslu en samkvæmt Gylfa og Þórhalli (2007) er hægt að fara margar 

mismunandi leiðir.  

Á minni vinnustöðum voru það mannauðsstjórarnir sjálfir sem sáu um fræðsluna en á 

stærri vinnustöðum var þetta sett í hendurnar á stjórnendum í hverri deild. Stjórnendur 

voru einmitt líka þjálfaðir í því að innleiða breytta og bætta menningu með áherslu á þessi 

mál. Auka þurfti umræðuna og fá fólk til að ræða saman um hvað myndu teljast eðlileg 

samskipti og hvernig á að haga sér gagnvart samstarfsfélaga af hinu kyninu en eins og 

Men (2015) segir að þá er þjálfun í samskiptum nauðsynleg og það skiptir máli hvað er 

sagt, hvernig og hvenær. Ekki voru allir viðmælendurnir ánægðir með hvernig gekk en 

sumir stjórnendur stóðu sig vel og sýndu þessu mikinn áhuga á meðan aðrir voru 

áhugalausir og sinntu þessu lítið sem ekkert. Stjórnendur á karllægum vinnustöðum höfðu 

minni áhuga en á blönduðum en starfsmenn áttu að geta leitað til næsta yfirmanns ef 

eitthvað kæmi upp á og samkvæmt Holbeche (2006) er mikilvægt að stjórnandinn sé 

aðgengilegur fyrir starfsmenn þegar á þarf að halda.  

Umræðan þarf að vera opin og allir meðvitaðir um það hvers er ætlast til af þeim í 

samskiptum og Mintzberg (2011) telur að óformleg samskipti séu mun algengari en 

formleg og einnig árangursríkari. Það kom einnig fram að gott væri að virkja starfsmenn 

til ábyrgðar og hvetja þá til að bregðast við ef þeir yrðu vitni af óviðeigandi framkomu á 

milli starfsfélaga en það sem skiptir mestu máli er að allir hafi sama markmiðið og að 

fyrirtæki séu með ákveðna stefnu í þessum málum og starfsmenn geti gengið að því vísu 

hvernig einstök mál eru meðhöndluð og afgreidd eins og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

(2006) nefnir. Upplýsingagjöf og þjálfun stjórnenda er að allra mati mikilvæg og umræðan 

nauðsynleg svo starfsmenn átti sig á breyttu vinnuumhverfi og breyttri menningu í kjölfar 

#MeToo byltingarinnar. Starfsmenn voru í flestum tilfellum ánægðir með viðbrögð 

vinnuveitenda og voru jákvæðir gagnvart umræðunni og þeim úrbótum sem gerðar voru. 

5.4 Ferli  

Ferlið sem á sér stað þegar svona mál koma upp þarf að vera skilvirkt eins og kemur fram 

hér að framan. Vinnuferlar, viðbragðsáætlun og aðgerðaráætlanir þurfa að vera til staðar. 

Vinnuveitenda ber skylda til að taka mál upp og kanna ef ástæða er til og í þeim tilvikum 

þar sem þolandi óskar eftir því þarf hann að sjálfsögðu að verða við því eins fljótt og hægt 
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er eins og kemur fram í reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað 1009/2015.  

Einnig er mikilvægt að vinnuveitandi gæti hlutleysis í svona málum og taki tillit bæði til 

þolenda og gerenda, veiti þeim þann stuðning sem þeir þurfa og jafnvel útvegi þeim 

utanaðkomandi aðstoð ef þeir óska þess. Stundum velur vinnueitandi að fara með mál út 

fyrir vinnustaðinn til óháðra aðila strax í byrjun en einnig er byrjað að vinna málið 

innanhúss og svo á ákveðnum tímapunkti er talið skynsamlegt að leita aðstoðar fagaðila 

(Vinnueftirlitið, 2008). Þetta er einmitt oft gert til að gæta hlutleysis í málum en oft geta 

verið tengsl á milli starfsmanna og annað sem getur haft áhrif á meðferð málsins og þá er 

gott fyrir mannauðsstjóra að stíga til hliðar og láta aðra sjá um að klára málið. Þessi mál 

eru flókin og jafn misjöfn og þau eru mörg og mikilvægt að hafa fleiri en eina leið til að 

styðjast við .  

Það sem kemur kannski mest á óvart hvað varðar ferlið og þær leiðir sem hægt er að 

fara er það hversu algengt það er að fólk komi með eitthvað atvik sem það vill segja frá 

en vill alls ekki láta nafn sitt koma fram og óskar jafnvel eftir því að ekkert sé gert í málinu. 

En samkvæmt eigindlegri rannsókn Aldísar Guðmundsdóttur (2014) á konum í 

karlastörfum kemur fram að flestar konurna höfðu orðið fyrir áreitni í vinnunni en engin 

þeirra sagði frá. Þetta viðhorf lýsir vel því vonleysi og vanmætti sem er í gangi gagnvart 

þessum málum. Tíðni þessara mála jókst ekki í kjölfar #MeToo byltingarinnar en aðeins 

fleiri kvartanir komu inn varðandi viðskiptavini þar sem það átti við og það samræmist 

niðurstöðum úr rannsókn Steinunnar Rögnvaldsdóttur (2014) þar sem gerendur voru í 

60% tilfella viðskiptavinir. Þau mál eru einnig erfið að eiga við þar sem viðskiptavinur er 

einhver sem kemur og fer og kemur jafnvel bara einu sinni og aldrei aftur. Þá er einmitt 

mikilvægt að kenna starfsmönnum að bregðast rétt við í svoleiðis aðstæðum og læra að 

vinna með það strax.  

Áhrifin sem #MeToo byltingin hafði á ferlið eru að allir vinnuferlar voru gerðir skýrari og 

aðgengilegri fyrir starfsmenn og lögð var áhersla á að vinna málin hratt og örugglega. Einnig 

var aukin áhersla á skyldur vinnuveitenda í svona málum og að þeirra frumkvæði ef þyrfti.  

5.5 Úrvinnsla  

Úrvinnsla felst í því að taka viðtöl við aðila málsins og reyna að gera sér grein fyrir 

alvarleika og umfangi. Það sem er mikilvægt í þessu er að tímaramminn sé stuttur, málið 
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sé unnið hratt og örugglega og ekki sé verið að bíða ,,fram yfir helgi“ með að hefja könnun 

máls. En eins og Landy og Conte (2013) nefna að þá er alltaf erfitt að standa í ágreiningi 

og ósætti við samstarfsfólk og mjög orkukrefjandi og getur valdið mikilli vanlíðan og 

tilfinningalegu ójafnvægi hjá viðkomandi ef það stendur í langan tíma. Hudson (2018) 

kemur líka inn á þetta með mikilvægi þess að leysa svona mál fljótt og örugglega því 

annars gætu þau haft neikvæð áhrif á starfsandann og skemmt út frá sér ef þau fá að 

viðgangast.  

Málin geta verið erfið og flókin en það lærist með tíma og reynslu að taka á svona 

málum og þarf hver að finna sína leið í því að taka þau ekki inn á sig heldur reyna að 

aðgreina persónuna frá hlutverki mannauðsstjórans. Stundum þarf að fá utanaðkomandi 

fagaðila inn í málið ef það er þess eðlis en samkvæmt Vinnueftirlitinu (2008) hafa þeir 

eftirlitsskyldu í svona málum og teljast óháður aðili. Þeir geta fengið mál inn á borð til sín 

og telst það þá komið úr höndum vinnuveitenda. Stundum eru starfsmenn færðir til í starfi 

eða gerðar viðeigandi ráðstafanir varðandi áframhaldandi samstarf þolanda og geranda 

ef báðir samþykkja það. Hudson (2018) telur mikilvægt að það ríki sátt á milli þessara 

einstaklinga og að þeir treysti sér báðir að vinna áfram saman. Taka þarf tillit til beggja 

aðila og fylgja báðum vel eftir með samtölum og reglulegu eftirliti. Yfirmenn viðkomandi 

einstaklinga eru oftast settir í þetta eftirlitshlutverk en einnig getur það verið 

mannauðsstjóri sem gerir það og fer það bara eftir því hversu stór vinnustaðurinn er. 

Þarna reynir á tilfinningatengsl og getu yfirmanns til að setja sig í spor viðkomandi eins og 

Barret (2010) nefnir. 

Þessi #MeToo mál voru þeim mannauðsstjórum sem rætt var við ofarlega í huga og 

voru allir sammála um að þetta væru með erfiðari málum sem tekið er á innan vinnustaða. 

Reyndar nefndu allir að samskiptamál yfirhöfuð væru erfið og einnig þegar fólk er að 

standa sig illa í vinnu og þarf að fá tiltal vegna þess. En #MeToo málin eru krefjandi og 

ekki fyrir hvern sem er að takast á við en það þarf sterkan persónuleika með góða 

samskiptahæfileika ef vel á að takast til. Kenningar um mjúka mannauðsstjórnun eiga hér 

vel við en samkvæmt Storey (2007) og York (2005) eru hvatning, endurgjöf og uppbyggileg 

samskipti það sem mjúka nálgunin gengur út á. 

Til að draga þetta aðeins saman og varpa skýrara ljósi á rannsóknarspurninguna að þá 

má segja að #MeToo byltingin hafi haft töluverð áhrif á úrvinnslu og viðbrögð 
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vinnuveitenda í málum er varða áreitni og ofbeldi. Það lítur út fyrir það að allir séu að taka 

þetta föstum tökum og leggja mikla áherslu á að vera vel undir það búin að takast á við 

svona mál í framtíðinni. Viðhorf var almennt jákvætt til byltingarinnar og allir höfðu miklar 

væntingar til aukinnar umræðu og að viðbrögðin myndu skila sér á jákvæðan hátt. Allir 

viðmælendur vonuðust til að #MeToo byltingin myndi hafa góð áhrif til lengri tíma litið og 

leiða til bættra samskipta milli kynjanna í framtíðinni sem einkenndust af virðingu og 

heiðarleika. Ef það gengur eftir má koma í veg fyrir að nýjar #MeToo sögur verði til. 
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6 Lokaorð 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að þá hefur #MeToo byltingin haft mikil 

áhrif á úrvinnslu mála er varða kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi á vinnustöðum. 

Það sem vakti athygli rannsakanda var hversu vel og ákveðið vinnuveitendur brugðust við 

með því að endurskoða alla ferla og áætlanir varðandi þessi mál. Einnig var áhugavert að 

heyra að allir vildu gera betur í því að bregðast við og vinna málin hratt og örugglega. Allir 

stjórnendur og starfsmenn fengu sérstaka fræðslu varðandi þessi mál og flestir voru að 

leggja mikla vinnu í það ferli. Vitundarvakning var eitt af því sem allir nefndu og segir mikið 

um áhrifin sem þetta hafði. Ekki voru margir sem höfðu þurft að taka á svona málum en 

einhverjir þó. Flestir höfðu fengið einhver mál inn á borð til sín en öll voru þau þannig að 

hægt var að leysa þau með samtali.  

Vinnuveitendur eru allavega betur undir það búnir að taka á svona málum ef þau koma 

upp nú en áður. Umræðan er opnari og starfsmenn betur upplýstir en aukin umræða 

hjálpar alltaf til við að fá fólk til að hugleiða þessa hluti og hvað er eðlilegt og hvað ekki í 

samskiptum. Einnig hjálpar það líka öllum að setja sér mörk og virða þau og vera óhrædd 

við að gera athugasemdir við óæskilega hegðun sem fólk verður vitni að. Mikilvægt er að 

allir taki ábyrgð og þannig er hægt að hjálpast að við að uppræta slæma 

vinnustaðamenningu. Vinnustaðamenningin mótast meðal annars af hegðun og 

samskipta mynstri og stundum getur verið erfitt að brjóta hana upp ef hún hefur fengið 

að viðgangast lengi.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður þar 

sem viðmælendurnir voru einungis tíu og endurspegla ekki viðhorf allra mannauðsstjóra. 

Þetta viðfangsefni hefur lítið verið skoðað áður og eru því þessar niðurstöður með þeim 

fyrstu. Varðandi áframhaldandi rannsóknir á þessu viðfangsefni þá væri áhugavert að 

skoða upplifun starfsmanna sem verða fyrir kynferðislegri áreitni og/eða kynbundnu 

ofbeldi á vinnustöðum og hvernig þeim finnst vinnuveitendur vera að taka á þessum 

málum. Þá er hægt að sjá hvort upplifun starfsmanna og vinnuveitenda sé sú sama þegar 

kemur að viðbrögðum og úrvinnslu á málum sem þessum. Einnig væri áhugavert að skoða 

tölfræðina varðandi niðurstöður úr málum sem fara í formlegt ferli og hvernig unnið er 

með aðila málsins í framhaldinu. 
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 Að mati rannsakanda var mjög lærdómsríkt, áhugavert og gaman að vinna þessa 

rannsókn og sérstaklega var áhugavert hversu áhugasamir viðmælendurnir voru um 

viðfangsefnið sem hjálpaði mikið til við gagnaöflunina.
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

Viðmælandinn 

- Segðu mér aðeins frá þér og þínum bakgrunni  

Vinnustaðurinn 

- Segðu mér frá vinnustaðnum: fjöldi starfsmanna, kynjaskipting, stefna og gildi? 

- Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðamenningunni hjá ykkur? 

- Hvernig er jafréttismálum háttað?  

Starf mannauðsstjórans 

- Hvar ert þú staðsett/ur í skipuriti fyrirtækisins? 

- Getur þú lýst fyrir mér svona hefðbundnum degi í vinnunni? 

- Hvaða viðfangsefni eru mest áberandi í starfinu? 

- Hvernig upplifir þú vinnuna þína?  

- Hvaða verkefni eru erfiðust og af hverju? 

#Metoo, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi 

- Hver er ykkar stefna þegar kemur að áreitni og ofbeldi inni á vinnustaðnum?  

- Hvaða áhrif hefur #Metoo byltingin haft á vinnustaðinn að þínu mati? 

- Eru verkferlar og viðbragsáætlanir aðgengilegar fyrir alla starfsmenn? 

- Lýstu fyrir mér því ferli sem fer í gang ef slík kvörtun kemur upp 

- Hvernig upplifir þú að fá kvörtun til þín varðandi áreitni eða ofbeldi?  

- Hvernig upplifir þú sjálfan þig í því hlutverki að þurfa að leysa svona mál?  

- Hvað finnst þér um þessa byltingu og áhrif hennar?  

- Finnst þér byltingin hafa skilað því sem hún ætti að gera?  

Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki 2 - Tölvupóstur til viðmælenda 

Sæl/sæll [nafn viðmælanda] 

Ég er að vinna meistararitgerð í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands og er að leita að 

viðmælendum. Rannsóknin mín er eigindleg og fjallar um áhrif #MeToo byltingarinnar á 

starf mannauðsstjóra. 

Værir þú til í að spjalla við mig? 

Viðtalið mun taka 30-45 mínútur og verður tekið upp en fyllsta trúnaðar er heitið og 

nafnleyndar verður gætt og einnig mun hvergi koma fram hvar þú starfar. 

Gott væri ef við gætum hist í þessari viku eða næstu. 

Kær kveðja 

Birna Björnsdóttir 

 

 


