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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til MS-prófs í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 ECTS-einingar. Ritgerðin er hluti af 60 ECTS-eininga 

meistaranámi. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var dr. Þórður S. Óskarsson, aðjunkt við Háskóla Íslands. 

Hann veitti mér einstaklega góða leiðsögn sem einkenndist af miklum sveigjanleika. Hann 

á bestu þakkir skilið fyrir að hvetja mig í að skrifa um það sem ég hef áhuga á og leiðbeina 

mér í rétta átt án þess að draga mig frá mínu sjónarhorni. Leiðsögnin var alltaf af 

jákvæðum og uppbyggilegum toga. Einnig vil ég þakka Bjarna Björnssyni fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni á lokasprettinum. 

Ég hef fengið ómældan stuðning frá fjölskyldu minni og vinum. Ég vil byrja á að þakka 

foreldrum mínum fyrir alla aðstoðina og hvatninguna í gegnum nám mitt, sérstaklega á 

þessum lokaspretti. Þetta hefur reynst mér ómetanlegt og án þess hefði ég ekki getað náð 

mínum markmiðum. Einnig vil ég þakka barnsföður mínum fyrir þolinmæðina, skilninginn 

og fyrir að hafa hjálpað á allan mögulegan hátt við að létta álagið á mér. Að lokum vil ég 

þakka vinkonum mínum fyrir að vera til staðar og styðja við bakið á okkur. 

Það er einstaklega gott að sjá ávöxt erfiðis síns og þetta ferli hefur reynst enn 

lærdómsríkara en búist var við. Markmiðið var alltaf að fá sem mestan lærdóm út úr 

ritgerðinni. Þess vegna var lögð áhersla á frekar opið viðfangsefni sem mannauðsstjórar 

og aðrir stjórnendur takast á við með áherslu á áhugasvið mitt. Þess vegna valdi ég að 

kafa djúpt í verklag og stefnu með áherslu á kynferðislega áreitni. Von mín er sú að þessi 

ritgerð nýtist til framtíðarrannsókna á einhvern hátt en fyrst og fremst að vinnustaðir geti 

dregið lærdóm af henni og mögulega byggt upp stefnu og verklag út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar.
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Útdráttur 

Kynferðisleg áreitni hefur ekki alltaf verið viðurkennd sem samfélagslegt vandamál þrátt 

fyrir að hafa verið hluti af atvinnulífi heimsins alla tíð. Vitundarvakning hefur átt sér stað 

síðastliðna áratugi víða um heim sem hefur leitt til aukinnar umræðu, rannsókna og 

fræðslu um málefnið. Með því aukast kröfur til samfélagsins að takast á við þennan vanda. 

Vinnustaðir bera mikla ábyrgð í því samhengi enda taka þeir almennt á móti tilkynningum 

sem berast um kynferðislega áreitni og vinna úr þeim. Til þess að geta beitt samræmdum 

og áhrifaríkum aðgerðum er æskilegast að móta og þróa stefnu og verklag sem miðast 

sérstaklega við kynferðislega áreitni. Þessi mikla ábyrgð getur reynst sumum 

vinnustöðum ofviða enda getur stefnu- og verklagsmótun krafist mikils tíma, mannafla og 

fjármagns. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar var að rýna í kynferðislega áreitni hér á landi með 

áherslu á stefnu og verklag vinnustaða. Rannsóknin var framkvæmd í júlí og ágúst 2020 

þar sem tekin voru viðtöl við átta starfsmenn sem koma að mannauðsmálum ólíkra 

vinnustaða hér á landi. Rannsóknarefnið felur í sér að fá innsýn í þá meginþætti sem 

einkenna stefnu og verklag vinnustaða hér á landi. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 

fá fram viðhorf og reynslu viðmælenda varðandi þessa þætti til þess að setja fram 

hugmynd að því hvernig má samræma stefnu og verklag. Rannsóknin var unnin út frá 

eigindlegri aðferðafræði til þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að þættir í tengslum við stefnu og verklag eru 

fjölbreyttir og mismunandi eftir vinnustöðum. Almennt tóku viðmælendur undir þörfina 

á að samræma stefnu og verklag í tengslum við kynferðislega áreitni en að mikilvægt væri 

að hafa þá annmarka í huga sem gætu skapast. Rannsakandi setti upp tillögu um það 

hvernig má samræma stefnu og verklag út frá ritrýni fyrirliggjandi fræðilegra gagna og 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangur ritgerðarinnar er þannig bæði fræðilegur og 

hagnýtur. 
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1 Inngangur  

Kröfur til vinnustaða um að vera skilvirkir og hagkvæmir í rekstri eru sífellt að aukast. 

Mannauðurinn er grunnurinn að rekstri fyrirtækja af öllum stærðum og því er mikilvægt 

að hlúa vel að honum. Skýr mannauðsstjórnun, öflug samskipti og hnitmiðað verklag geta 

skipt sköpum í þessu. Mikilvægt er að endurmeta og vinna að úrbætum þegar kemur að 

kynferðislegri áreitni, ásamt að minna starfsfólk reglulega á þá stefnu, verklag og úrræði 

sem er við lýði innan vinnustaðarins. Stefnumótun getur skipt sköpum til þess að ná þessu 

fram enda er mikilvægt að innan stefnunnar komi skýrt fram að kynferðisleg áreitni sé 

ofbeldi sem ekki er liðið innan vinnustaðarins við neinar kringumstæður. Til þess að 

tryggja að starfsmenn sem verða fyrir kynferðislegri áreitni leiti sér aðstoðar innan 

vinnustaðarins eða utan hans verður að vera gagnsæi og skýrar upplýsingar um hvernig 

er tekist á við vandann.  

Markmiðið með rannsókn þessari er að varpa ljósi á reynslu og aðstæður innan ólíkra 

vinnustaða í tengslum við verklag og stefnu þegar kemur að kynferðislegri áreitni. Til þess 

að ná fram markmiði rannsóknarinnar verða eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að 

leiðarljósi með áherslu á kynferðislega áreitni: 

1. Hvaða þættir móta stefnu og verklag ólíkra vinnustaða hér á landi?  

2. Er grundvöllur fyrir að samræma stefnu og verklag innan vinnustaða? 

Með rannsókn þessari verður leitast við að svara þessum spurningum og vonandi leggja 

fram gagnreyndar upplýsingar sem þörf er á hér á landi. Fengin voru viðhorf reynslumikilla 

stjórnanda með eigindlegum aðferðum ásamt því að rýna í fyrirliggjandi gögn til þess að 

álykta svör við ofantöldum rannsóknarspurningum. Með niðurstöðunum má mögulega 

skapa umræðu um mikilvægi þess að hafa til staðar bæði fyrirliggjandi stefnu og staðlað 

verklag ásamt því að tryggja að þessu tvennu sé framfylgt. Aukin umræða og tillaga á því 

hvernig má samræma stefnu og verklag virkar vonandi sem ákveðinn hvati fyrir 

stjórnendur að skoða stöðuna á sínum vinnustað. Út frá því jafnvel að endurbæta stefnu 

og verklag eða innleiða og þróa slíkt ef það er ekki til staðar. Þannig getur starsfólk betur 

treyst því að tekið verði á vandanum með varfærni og fagmennsku að leiðarljósi. Með 

samræmdri stefnu og verklagi má mögulega auðvelda vinnustöðum sem hafa ekki 

fjármuni, tíma eða mannafl í slíkar aðgerðir.  
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Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Fyrsti kaflinn er í raun þessi inngangur. Annar 

kaflinn felur í sér fræðilega umfjöllun sem byggir á fjölbreyttum fyrirliggjandi gögnum. 

Þeim kafla er skipt niður í sex undirkafla til þess að auðvelda aðgengi að upplýsingum. Þeir 

eru söguleg umfjöllun, orsakir, afleiðingar, verkefni kynferðislegrar áreitni, samfélagsleg 

ábyrgð og fyrri þekking. Þriðji kaflinn lýsir aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem komið 

er inn á helstu praktísku atriði rannsóknarinnar líkt og gagnaöflun, rannsóknaraðferð og 

greiningu gagna. Fjórði kaflinn felur í sér niðurstöður rannsóknarinnar og er skipt niður í 

flokka samkvæmt fræðilegu umfjölluninni. Þeir eru starfsumhverfi, forvarnir, 

málsmeðferð og að lokum viðhorf og reynsla. Fimmti kaflinn felur í sér umræðu þar sem 

ræddar eru meginniðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Þar 

byggir kaflaskiptingin á rannsóknarspurningum ritgerðarinnar til þess að auka skýrleika 

niðurstaðna. Sjötti og síðasti kaflinn birtir lokaorð en þar eru fyrst og fremst dregnar 

saman helstu niðurstöður og umræða opnuð um framtíðarrannsóknir á málefninu. 

Rannsakandi telur mikilvægt að árétta annars vegar að þegar talað er um þolanda í 

ritgerðinni er átt við meintan þolanda eða þann sem tilkynnir um kynferðislega áreitni. 

Hins vegar þegar talað er um geranda er átt við meintan geranda. Það er almennt ekki 

fyrr en niðurstaða liggur fyrir, eftir rannsókn á máli, að hægt er að tala um þolanda og 

geranda. Þetta er þó gert í ritgerðinni, fyrst og fremst til þess að auðvelda samhengi, 

einfalda orðalag og koma í veg fyrir misskilning.  

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að vinnustaðir eru með gríðarlega ólíkar 

áherslur þegar kemur að stefnu og verklagi í tengslum við kynferðislega áreitni. 

Niðurstöðurnar benda engu að síður til þess að það sé grundvöllur fyrir að setja upp 

samræmda stefnu og verklag á meðan það er fyrst og fremst til viðmiðunar. Það er þó 

mikilvægt að nálgast það á réttan hátt þar sem sett eru fram ákveðin viðmið og hvatt 

vinnustaði til þess að móta og þróa þau að sínum þörfum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Einelti á vinnustöðum  er viðamikið vandamál og getur skapað neikvætt umhverfi, bæði 

fyrir starfsmenn sem verða fyrir því og alla aðra sem starfa þar. Birtingarmyndir eineltis 

koma helst fram sem andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Hér verður lögð áhersla á 

kynferðislega áreitni sem getur átt sér ýmsar birtingarmyndir en hefur alltaf það einkenni 

að hegðunin er hvorki eftirsótt né gagnkvæm. Oftast nær er hún heldur ekki á 

jafnréttisgrundvelli. Engu að síður eru þolmörk einstaklinga mismunandi sem gerir það að 

verkum að hver og einn verður að meta það hverju sinni hvaða framkoma fellur þar undir. 

Kynferðisleg áreitni getur komið fram sem líkamleg, táknræn eða orðbundin hegðun eða 

atferli. Sem dæmi má nefna óviðeigandi snertingu, dónalega brandara eða kynferðisleg 

tákn eða tilburði (Vinnueftirlitið, 2008).  

Í alþjóðlegum samanburði er skilgreiningin á kynferðislegri áreitni ólík og 

misítarleg milli þjóða. Alþjóðavinnumálastofnunin hefur sett fram skilgreiningu á 

hugtakinu vegna fleiri tilfella og mikils kostnaðar vegna þeirra í heiminum. Hlutverk 

stofnunarinnar er að standa vörð um mannréttindi og vinnuréttindi Sameinuðu þjóðanna. 

Samkvæmt henni felur kynferðisleg áreitni í sér kynferðislega hegðun sem er bæði 

móðgandi og í óþökk þess sem verður fyrir henni. Tekin eru fyrir tvö möguleg form 

hegðunarinnar. Annars vegar greiði fyrir greiða, það er að boðið er upp á vinnutengd 

fríðindi fyrir einhvers konar kynferðislegan greiða. Hins vegar að starfsaðstæður séu 

óviðunandi á þann hátt að skapa aðstæður sem eru yfirþyrmandi eða óviðeigandi fyrir 

þolanda (International Labour Office, e.d.). 

Allir vilja upplifa jákvætt starfsumhverfi sem einkennist af jákvæðni og gagnkvæmri 

virðingu, bæði í samskiptum og starfi. Þetta felur meðal annars í sér að njóta verndar gegn 

kynferðislegri áreitni, enda er slík hegðun ólögleg og siðferðislega röng. Atvinnurekendur, 

almennir starfsmenn, skjólstæðingar, nemendur og yfirmenn geta allir upplifað slíkt brot 

í námi sínu, starfi eða samskiptum (Jafnréttisstofa, e.d.-c). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar Gallup frá árinu 2017 hafa 25% starfsmanna orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

á vinnustað hér á landi á einhverjum tímapunkti. Konur eru þar í miklum meirihluta, til að 

mynda hafa 41% kvenna orðið fyrir slíku á vinnustað í samanburði við einungis 12% karla 

(Gallup, 2017). Mikilvægi þess að skýrt sé hvaða stefna og verklag liggur fyrir er ótvírætt 

ásamt að tryggja að þau úrræði sem standa til boða séu nýtt. 
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2.1 Söguleg umfjöllun 

Kynferðisleg áreitni hefur verið hluti af lífi mannkyns frá örófi alda en hefur ekki alltaf 

fengið viðurkenningu sem alvarlegt vandamál. Til marks um þetta var ekki neitt sérstakt 

hugtak sem átti við um kynferðislega áreitni fyrr en um 1970 en það voru femínistar í 

Bandaríkjunum sem settu það fyrst fram (Reinhart, 1999; Zippel, 2006). Þegar konur 

komu í auknum mæli inn á vinnumarkaðinn um lok 19. aldar varð kynferðisleg áreitni 

nánast óaðskiljanlegur hluti af starfi margra kvenna. Oft á tíðum var litið á kynferðislega 

áreitni sem skaðlausa, jafnvel að því marki að talið var óþarfi að gera eitthvað í þeim 

málum. Dómstólar, vinnuveitendur, samtök og jafnvel margar konur litu á þetta sem 

einkamál þeirra kvenna sem urðu fyrir slíkri háttsemi. Það var jafnvel gert lítið úr upplifun 

þeirra og bent á að þetta væri einungis lítið og einangrað tilvik sem kæmi til af eðlilegri 

eða líffræðilegri hegðun karla. Ábyrgðin var þar af leiðandi oft sett á herðar kvenna 

(Zippel, 2006). Umræðan og meðvitund um kynferðislega áreitni hefur aukist í mörgum 

löndum síðastliðin ár og þar á meðal hefur átt sér stað mikil vitundarvakning hér á landi. 

Það má einna helst þakka frjálsum félagasamtökum, fræðilegum rannsóknum og 

samfélagsbyltingum á borð við #metoo-byltinguna. Út frá þessari vitundarvakningu hafa 

stjórnvöld gripið til ólíkra aðgerða með það að leiðarljósi að sporna gegn kynferðislegri 

áreitni og öðru kynbundnu ofbeldi ásamt að bregðast við afleiðingum þess 

(Forsætisráðuneytið, 2020). 

Árið 2007 sameinuðust aðilar vinnumarkaðsins innan Evrópska efnahagssvæðisins 

(EES) um að takast á við og koma í veg fyrir áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Skrifað var 

undir samkomulag sem fordæmir allt ofbeldi á vinnustöðum og setur ábyrgð á 

atvinnurekendur um að vernda starfsmenn sína og vinna að forvörnum. Með þessu 

framtaki varð aukin vitund um kynferðislega áreitni og auknar áherslur að samræma 

skilgreiningar og verklagsramma. Til þess að auka vitund og þekkingu um málefnið var 

víðtæk rannsókn framkvæmd þar sem 23 af 28 aðildarríkjum tóku þátt, þar á meðal Ísland 

(European Commission, 2015).  

Árið 2018 var skipaður stýrihópur hér á landi til þess að beita sér fyrir úrbótum með 

framsæknum og samhæfðum aðgerðum stjórnvalda vegna kynbundins ofbeldis, þar á 

meðal gegn kynferðislegri áreitni. Verkefni hópsins voru til að mynda að móta stefnu gegn 

starfrænu ofbeldi, styrkja réttarstöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum, koma með tillögu 
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um samræmd viðbrögð stjórnvalda við #metoo-byltingunni og að lokum að vinna að 

forvörnum og fræðslu gegn kynbundnu ofbeldi í heild sinni. Í janúar 2020 kom nefndin 

síðan með tillögur og aðgerðaáætlun um heildstæðar úrbætur. Þar var sett fram sú 

framtíðarsýn að kynferðislegt og kynbundið ofbeldi og áreitni ætti ekki að vera til staðar 

í íslensku samfélagi. Til þess að ná fram þeirri sýn þarf að uppræta þætti samfélagsins sem 

ýta undir að slíkt eigi sér stað enda er um að ræða samfélagslegan vanda 

(Forsætisráðuneytið, 2020; Velferðarráðuneytið, 2018). Aðgerðaáætlunin er þríþætt og 

kemur í fyrsta lagi inn á almennar forvarnir sem stuðla að sterkri sjálfsmynd og þekkingu 

á mörkum, þá einna helst þegar kemur að samskiptum þar sem valdamisræmi kann að 

vera til staðar. Í öðru lagi að efla kennslu um kynheilbrigði og kynhegðun í grunn- og 

framhaldsskólum. Í þriðja lagi að efna til opinnar umfjöllunar um birtingarmyndir og eðli 

kynbundins ofbeldis af öllu tagi þar sem einnig er komið inn á rafræn samskipti 

einstaklinga (Þingskjal 1602, 2019-2020, 1. gr.). 

 #metoo-byltingin 

Byltingin kennd við myllumerkið #metoo, eða eins og hún kallast á íslensku #églíka-

byltingin, fól í sér að konur víða um heim deildu reynslu sinni af kerfisbundinni áreitni, 

ofbeldi og mismunun á vinnumarkaði. Til þess að vekja athygli á málefninu var notast við 

myllumerkið #metoo eða #églíka á öllum helstu samfélagsmiðlum. Upphaf 

myllumerkisins má þó rekja aftur til ársins 2006 til grasrótasamtaka þar sem 

aðgerðasinninn Tarana Burke notaði fyrst #metoo-myllumerkið til þess að styðja við 

konur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Endurvakning myllumerkisins sem 

byltingin er kennd við átti sér stað þegar ýmsar leikkonur birtu það í október árið 2017. 

Þær stigu fram og deildu með heiminum því ofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir af hendi 

kvikmyndaframleiðandans Harvey Weinstein. Með þessu skapaðist mikill samhljómur 

sem gaf einstaklingum, konum í meirihluta, um allan heim kjark til þess að deila sinni 

reynslu og færa skömmina af þolandanum yfir á gerandann. Með byltingunni voru mörkin 

á hvað flokkast undir óástættanlega hegðun á vinnumarkaði loksins endurskrifuð (Hoel 

og Vartia, 2018).  

Hér á landi steig fyrsti hópur kvenna fram undir myllumerkinu #metoo og #églíka í lok 

nóvember 2017. Það voru fyrst og fremst konur í stjórnmálum sem settu fram skýr 

skilaboð um að þörf væri á breytingum innan samfélagsins og að vandinn yrði 
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viðurkenndur og sýnilegur. Yfir 776 frásagnir söfnuðust, frá konum á öllum aldri, af áreitni, 

ofbeldi, mismunun, þöggun og jaðarsetningu vegna kyns. Kröfur voru settar fram um að 

viðeigandi viðbragðsáætlanir og verkferlar væru ekki einungis til staðar heldur að 

kerfisbundin nýting væri á þeim fyrir þolendur. Undirskriftum var safnað til þess að 

krefjast úrbóta á vegum stjórnvalda, þar skrifuðu undir um það bil 5.500 konur af öllu 

landinu og úr ýmsum starfsstéttum (Velferðarráðuneytið, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að byltingin hafði mikil áhrif innan vinnumarkaðsins hér á 

landi, þar á meðal með breyttu verklagi og viðbragðsáætlun ásamt auknu 

upplýsingaflæði, meðvitund og umræðu (Birna Björnsdóttir, 2019; Margrét 

Valdimarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Guðný 

Bergþóra Tryggvadóttir, 2020). Aukin meðvitund kom til dæmis fram að því leytinu til að 

fólk sætti sig ekki við hvaða hegðun eða háttsemi sem væri og var jafnframt gagnrýnni á 

sína eigin hegðun og háttsemi. Þolendur fundu fyrir auknu öryggi til að mótmæla 

óæskilegri hegðun og þeim var enn fremur mætt með skilningi (Margrét Valdimarsdóttir 

o.fl., 2020). Árin 2018 og 2019 var lögð áhersla á markvissar úrbætur innan samfélagsins 

út frá byltingunni. Þar á meðal var sett af stað aðgerðaáætlun frá stýrihópnum, sem fjallað 

var um hér áður, til þess að auka réttarstöðu brotaþola og endurskoða meðferð 

kynferðisbrota í réttarvörslukerfinu almennt (Forsætisráðuneytið, 2020; 

Velferðarráðuneytið, 2018). Eins og á við um allar breytingar eru ekki allir jákvæðir í garð 

#églíka-byltingarinnar. Sumir vinnustaðir héldu í gamlar venjur og virðist 

meginfyrirstaðan þar vera tregða á meðal stjórnenda eða rótgróin menning þar sem slík 

háttsemi þrífst. Sumir telja hana grafa undan vinnustöðum og að hún komi til með að 

breyta íslensku samfélagi á neikvæðan hátt (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

 Lagalegur bakgrunnur 

Lagalegt umhverfi er sífellt að þróast varðandi vinnumarkaðinn, þar á meðal til þess að 

takast á við aukna meðvitund um kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Hugtakið er 

tiltölulega nýtt í lagalegum skilningi hér á landi en það kom fyrst fram í lögum árið 2008, 

innan laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Þar er kynferðisleg 

áreitni skilgreind með þessum hætti: 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum 
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þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi 
eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 
líkamleg. (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, 2. 
gr.) 

Sex árum áður hafði Evrópusambandið sett fram bindandi tilskipun til aðildarríkja sinna. 

Tilskipunin fól í sér að endurskoða eða setja á laggirnar lög til þess að vernda starfsmenn 

með því að hvetja vinnuveitendur til þess að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni. 

Áhugavert er að nefna að einungis örfáar Evrópuþjóðir taka sérstaklega fram að táknrænt 

athæfi geti fallið undir kynferðislega áreitni líkt og er gert í íslenskum lögum (European 

Commission, 2015). Engu að síður uppfylla íslensk lög ekki tilskipun Evrópusambandsins 

að fullu. Annars vegar er ekki komið sérstaklega inn á fjandsamlegt umhverfi (e. hostile 

environment). Hins vegar á þann hátt að samkvæmt skilgreiningu 17. greinar laga um 

jafna stöðu og jafnan rétt karla er gerð krafa um að hegðunin sé endurtekin til þess að 

hún falli undir þessi lög, þrátt fyrir að gefið sé í skyn að hún sé óásættanleg. Þó er tekið 

fram að ef hegðunin reynist nógu alvarleg er eitt tilvik nóg til að hún falli undir lagalega 

skilgreiningu hugtaksins. Þetta gefur dómsvaldinu mikið vald til leggja mat á upplifun 

þolanda. 

Kynferðisleg áreitni var ekki gerð lagalega refsiverð fyrr en árið 2007 með 

lagabreytingum á almennu hegningarlögunum nr. 19/1940. Með því geta þeir sem gerast 

sekir um kynferðislega áreitni fengið fangelsisrefsingu í allt að 2 ár. Þar er skilgreining 

kynferðislegrar áreitni töluvert þrengri miðað við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla. Meiri áhersla er lögð á líkamlegt athæfi kynferðislegrar áreitni með því að taka 

dæmi um slíkt. Þar segir: 

Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða 
brjóstum annars manns innan klæða sem utan, enn fremur í táknrænni 
hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess fallið að 
valda ótta (Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 199. gr.) 

Skyldur vinnustaða til að gera sérstakar ráðstafanir til þess að starfsfólk verði ekki fyrir 

kynferðislegri áreitni á vinnustað eru lögfestar í 1. mgr. 22. gr. laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla. Þetta á við um alla vinnustaði og stofnanir, í félagsstarfi eða 

skólum og á jafnt við um starfsfólk sem og nema og skjólstæðinga sem geta komið að 

starfinu. Atvinnurekendur og yfirmenn skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri 
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áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980, sem oft eru kölluð vinnuverndarlög, koma betur inn á 

skyldu atvinnurekanda og hafa það markmið að tryggja öruggt og heilsusamlegt 

vinnuumhverfi fyrir starfsfólk hér á landi. Í 65. gr. laganna kemur fram að fyrirtækjum ber 

skylda að framkvæma áhættumat og áætlun um heilsuvernd byggða á því. Nánar verður 

fjallað um það síðar í kaflanum um áætlanir.  

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu áreitni og 

ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015 er nánari útfærsla og viðbót við lög um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi. Reglugerðin heldur utan um helstu reglur og skyldur þegar kemur 

að kynferðislegri áreitni á vinnustöðum landsins. Hún er sett fram sem framhald af 65. gr. 

vinnuverndarlaga um áhættumat, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir. Þar kemur fram að 

kynferðisleg áreitni, líkt og annars konar einelti, er óheimil á vinnustöðum. Markmið 

reglugerðarinnar er að auka þekkingu og skilning til að stuðla að gagnkvæmri virðingu á 

vinnustað ásamt að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og annars konar einelti með 

forvörnum og aðgerðum. Fjallað verður nánar um innihald reglugerðarinnar í kaflanum 

um samfélagslega ábyrgð. 

2.2 Orsakir 

Til staðar er fjöldinn allur af kenningum sem reyna að skýra frá uppruna og orsökum 

kynferðislegrar áreitni. Stjórnun og skipulag vinnustaða spila stórt hlutverk í að sporna 

gegn vandanum. Þegar vinnuumhverfi er vel skipulagt og stjórnun er markviss eru minni 

líkur á að starfsfólk upplifi einelti af öllu tagi (Hauge, Skogstad og Einarsen, 2007). 

Almennt eru þó fræðimenn sammála um að margt geti leitt til kynferðislegrar áreitni og 

erfitt er að setja fræðilegan ramma um hugtakið (Pina, Gannon og Saunders, 2009). Hér 

verður fjallað nánar um þær kenningar sem tengja má við kynferðislega áreitni á 

vinnustað, líkt og valdakenningar og skipulagskenningar. 

Þegar kemur að kynferðislegri áreitni á vinnustöðum má tengja flestar viðteknustu 

kenningarnar við vald og valdamisræmi. Valdakenningar lýsa því að kynferðisleg áreitni 

eigi sér stað vegna ójafnvægis varðandi vald (Andersen og Hysock, 2009). Valdamunurinn 

er nýttur til þess að brjóta á viðkomandi með kynferðislegri áreitni. Þeirri hegðun eða 

háttsemi er viðhaldið með stigveldi innan ýmissa kerfa svo sem samfélagsins í heild sinni 

eða innan vinnustaða. Stigveldi er þar af leiðandi grundvöllur fyrir því að kynferðisleg 
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áreitni þrífst í heiminum, samkvæmt valdakenningum (Pina o.fl., 2009). Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl. (2020) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókninni á vegum 

Félagsmálaráðuneytisins að þeim mun meiri valdamunur sem væri innan vinnustaða þeim 

mun meiri yfirráð hefðu þeir valdameiri, sem leiddi til greiðara kynferðislegs aðgengis 

gagnvart þeim sem væru valdaminni. Stigveldið er oft á tíðum kynbundið og þróast oft í 

yfirráð karla og undirskipun kvenna. Því er oft viðhaldið á vinnustöðum með því að 

takmarka aðgengi kvenna að völdum. Rannsóknir sýna fram á að karllæg yfirráð og 

menning á vinnustöðum hefur lítið breyst síðastliðna áratugi þrátt fyrir að menntun og 

atvinnuþátttaka kvenna hafi stóraukist. Þannig getur markviss undirskipun kvenna lagt 

grundvöllinn að þeirri staðreynd að konur verða frekar fyrir kynferðislegri áreitni á 

vinnustöðum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). 

Samkvæmt skipulagskenningum getur kynferðisleg áreitni orsakast af ýmsum 

vandkvæðum innan vinnustaðarins. Þar á meðal má nefna siðferðislegan vanda, stöðu- 

og valdamun, skort eða vannýtingu á gildum og stefnum og að lokum slæmt andrúmsloft 

og hvernig kynferðisleg áreitni er liðin innan vinnustaðarins. Skipulagskenningar líkt og 

valdakenningar leggja áherslu á hversu mikil áhrif vald hefur innan vinnustaða. Það sem 

helst aðskilur kenningarnar er áherslumunur þeirra, að skipulagskenningar setja aukna 

áherslu á þætti innan vinnustaðarins sem viðhalda stöðu og valdamun og einblína ekki á 

kyn í því samhengi. Áhersla er á að konur jafnt sem karlar beiti kynferðislegri áreitni til 

þess að auka valdastöðu sína eða jafnvel til þess að jafna út valdamun innan vinnustaðar 

(Pina o.fl., 2009). 

2.3 Afleiðingar  

Kynferðisleg áreitni starfar bæði sem orsök og afleiðing annars kynjamisréttis og verður 

einungis útrýmt með samheldni innan samfélagsins og átaki sem byggir á skilningi á eðli 

og afleiðingum slíks ofbeldis (Forsætisráðuneytið, 2020). Rannsóknir sýna fram á að þeir 

sem verða fyrir kynferðislegri áreitni geta upplifað fjölbreyttar, sálrænar, jafnt sem 

líkamlegar, afleiðingar. Þær geta komið fram í ólíku og misalvarlegu formi, allt frá ógleði 

til ofsareiði. Þær geta verið mjög alvarlegar og langvarandi. Sem dæmi um sálrænar 

afleiðingar má nefna vanmátt, þunglyndi, kvíða, árásargirni og áfallastreituröskun. 

Líkamlegar afleiðingar geta til dæmis komið fram í formi hraðs hjartsláttar, andnauðar, 
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þreytu, svima og meltingartruflana. Einnig upplifa margir breytingar á hegðun sem kemur 

oft fram sem svefnleysi, félagsfælni, aðgerðaleysi eða jafnvel uppsögn í starfi (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 1998; McDonald, 2012; Vinnueftirlitið, 2008). 

Þetta getur haft neikvæð áhrif á líf þolanda í heild sinni og getur með því einnig haft áhrif 

á vinnustaðinn. Vegna ofantalinna þátta getur dregið úr starfs- og afkastagetu þolanda 

sem leiðir til aukinna veikinda og fjarveru. Í sumum tilfellum geta afleiðingarnar teygt 

arma sína yfir á aðra aðila eins og til dæmis þá sem verða vitni að áreitninni eða jafnvel 

samstarfsaðila. Starfsandinn innan fyrirtækisins getur tekið miklum breytingum vegna 

slíkra aðstæðna og auknar líkur eru á að slæmt starfsumhverfi myndist í heild sinni (Pina 

o.fl., 2009; Robinson, Jackson, Geralyn McClure og Hensley, 1998).  

Mikilvægi þess að atvinnurekendur og samfélagið í heild sinni taki höndum saman til 

að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Líkt og komið hefur fram geta 

afleiðingarnar fyrir málsaðila verið alvarlegar. Einnig geta afleiðingarnar leitt til minni 

afkasta og vanlíðan í starfi sem á móti hefur áhrif á framleiðni vinnustaða (Niedhammer 

o.fl., 2006). Mikilvægt er að vinnuveitendur horfi á þessi einkenni sem ákveðin 

viðvörunarmerki, sérstaklega ef að þau eru þrálát, enda getur það verið merki um 

alvarlegar orsakir líkt og kynferðislega áreitni á vinnustað. Það er allra hagur að starfsfólki 

líði vel í starfi sínu og telji sig vera öruggt innan vinnustaðarins (Vinnueftirlitið, 2008).  

2.4 Verkefni tengd kynferðislegri áreitni  

Þegar kemur að verkefnum tengdum kynferðislegri áreitni mætti skipta lykilþáttunum í 

þrjá flokka. Í fyrsta lagi að huga að starfsumhverfi líkt og vinnustaðamenningu og 

mannauðstengdum þáttum. Í öðru lagi að byggja upp forvarnir líkt og stefnu, áætlanir, 

upplýsingagjöf og fræðslu. Í þriðja lagi að tryggja sanngjarna málsmeðferð líkt og með 

tilkynningarferli, verklagi, viðeigandi úrlausn og eftirfylgni. Nánar verður fjallað um öll 

þessi verkefni í þessum kafla. Síðan verður fjallað betur um hver ber ábyrgð á ýmsum 

meginverkefnum í kaflanum um samfélagslega ábyrgð.  

 Starfsumhverfi 

Starfsumhverfi samanstendur af ýmsum þáttum sem einkenna hvern og einn vinnustað. 

Nánast enginn vinnustaður hefur eins starfsumhverfi. Það felur í sér allar þær 

starfsaðstæður sem skapast innan veggja vinnustaðar og jafnvel utan hans. Mikilvægt er 
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að hafa í huga að sum störf krefjast mikils sjálfstæðis og í raun lítillar formgerðar á 

umhverfi þar sem starfsmenn ferðast milli staða í sínu starfi, líkt og á til dæmis við um 

marga hjúkrunarfræðinga, sendla, þjónustufulltrúa og ráðgjafa. Starfsaðstæður 

vinnustaða geta skipt sköpum þegar kemur að kynferðislegri áreitni. Með því að tryggja 

að starfsaðstæður séu góðar má mögulega ná betur fram úrlausnum á vandamálum sem 

koma upp innan vinnustaða. Til þess að ná þeim fram er mikilvægt að allir stjórnendur 

sýni gott fordæmi, takist strax á við vandamál sem koma upp og finni farsæla lausn fyrir 

alla þá aðila sem koma að því (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Kröfurnar til þess að 

tryggja góðar starfsaðstæður geta verið mjög misjafnar innan ólíkra vinnustaða, bæði eftir 

gerð, stærð og stöðu þeirra. Það sama á við með kröfur starfsmanna til starfsaðstæðna 

sinna. Það sem sameinar langflesta vinnustaði eru þær lagalegu og samfélagslegu kröfur 

sem gerðar eru til þeirra. Þær starfsaðstæður sem lögð verður áhersla á í tengslum við 

kynferðislega áreitni og útlistaðar nánar hér eru mannauður og vinnustaðamenning.  

2.4.1.1 Mannauður 

Mannauður vinnustaða samanstendur yfirleitt af einstaklingum með ólíkan 

menningarbakgrunn, gildi, trú og skoðanir. Til þess að ná öllum saman í að vinna að 

sameiginlegum markmiðum þurfa gildi og samskipti að vera góð innan vinnustaðar. Þegar 

samskiptamynstrið er gott skapast frekar traust á milli allra starfsmanna. Mikilvægi 

trausts á milli yfirmanna og almennra starfsmanna er ótvírætt. Ábyrgðin liggur meira hjá 

yfirmanni þegar kemur að því að byggja upp traust, bæði gagnvart sér og á milli 

starfsmanna. Hann þarf að sýna fordæmi ásamt að gefa kost á að nálgast sig á auðveldan 

máta þegar eitthvað kemur upp á. Til þess þarf að skapa samskiptaaðstæður sem leiða til 

þess að allir skilji hver annan og geti leitað hver til annars. Mikilvægt er að allar boðleiðir 

séu skýrar til þess að vinnustaðurinn skili af sér góðu starfi. Þessu má til dæmis ná fram 

með að vera alltaf með opnar dyr og vera jákvæður gagnvart því að einhver líti við ef þörf 

krefur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Þegar vinnustaðir eru með fleiri en 10 starfsmenn ber atvinnurekanda að skipa einn 

öryggisvörð og starfsmenn að skipa einn öryggistrúnaðarmann. Meginhlutverk þeirra er 

að hollustuhættir, aðbúnaður og öryggi vinnustaða séu í samræmi við lög. Þar á meðal 

fylgjast þeir með hvort áætlun um heilsuvernd sé framfylgt en nánar verður fjallað um 

hana í kaflanum um áætlanir. Í meðalstórum og stórum fyrirtækjum, eða þegar 
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starfsmenn eru 50 eða fleiri, eru vinnustaðir skyldugir til þess að setja fjögurra manna 

öryggisnefnd. Tveir eru tilnefndir af atvinnurekanda og tveir af starfsmönnum. Oft á tíðum 

er heitið vinnuverndarfulltrúi notað, og verður það einnig gert hér í þessari ritgerð 

(reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi 

á vinnustöðum nr. 1009/2015; lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008) 

Utanaðkomandi matsaðilar eru oft á tíðum fengnir til þess að hjálpa vinnustöðum til 

að takast á við mannauðsmál sem koma upp hjá þeim. Slík þjónusta er oft frekar nýtt 

þegar flækjustig máls er orðið mikið eða stjórnandi er viðriðinn málið. Þar taka við 

sérfræðingar sem hafa meiri þekkingu og reynslu ásamt að koma inn sem hlutlausir aðilar. 

Þetta er dýrt úrræði sem getur leitt til þess að það sé síður nýtt. Mikilvægt er að hafa í 

huga valdamuninn innan vinnustaðar þegar unnið er að úrlausn á máli. Sérstaklega á það 

við í tengslum við kynferðislega áreitni enda eru trúnaðarmenn, stjórnendur, 

mannauðsstjórar og utanaðkomandi matsaðilar oftast nær í aukinni valdastöðu í 

samanburði við málsaðila (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

2.4.1.2 Vinnustaðamenning 

Hugtakið vinnustaðamenning (e. organizational culture) er víðtækt og hefur verið ríkjandi 

í stjórnunarfræðum síðastliðna áratugi. Í megindráttum byggist vinnustaðamenning á 

ýmsum þáttum sem móta vinnustaðinn og greina hann frá öðrum vinnustöðum. Þar má 

meðal annars nefna viðhorf, hefðir, hegðunar- og samskiptamynstur, trú, gildi og skynjun 

starfsmanna sem ríkir innan vinnustaðarins (Schein, 2004; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2018). Þar af leiðandi getur 

vinnustaðamenning virkað sem ákveðið stjórntæki eða rammi um hvernig starfsemin fer 

fram og hvernig starfsmenn haga sér ásamt hvað flokkast undir óæskilega hegðun innan 

vinnustaðarins (Denison, 1990; Þórhallur Örn Guðlaugsson o.fl., 2018). 

Vinnustaðamenning getur líka þróast út frá kynjahlutfalli, þá er vinnustaður talinn vera 

annaðhvort karla- eða kvennavinnustaður ef hlutfall kynja er mjög ójafnt og það hallar á 

hitt kynið. Miðað er við um það bil 75% af öðru kyninu í því samhengi. Jafnara kynjahlutfall 

á vinnustöðum getur ýtt undir að hver og einn þroski sína hæfileika og getu burtséð frá 

kyni sínu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Almennt er vinnustaðamenning mjög 

rótgróin og hún endurspeglar oft á tíðum það samfélagslega umhverfi sem hún er hluti 
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af. Þar af leiðandi getur verið erfitt að breyta vinnustaðamenningu sem leiðir til þess að 

óæskileg hegðun þrífst frekar. Kynferðisleg áreitni getur vissulega orðið hluti af 

vinnustaðamenningu í hvaða fyrirtæki sem er en yfirleitt er það vinnumenningin sjálf sem 

ýtir undir slíka hegðun. Stjórnendur geta leikið stórt hlutverk í að viðhalda slæmri 

vinnustaðamenningu (Drennan, 1992; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020; Schein, 2004).  

 Forvarnir 

Til þess að fyrirtæki geri allt í sínu valdi til þess að koma í veg fyrir að starfsmenn verði 

fyrir kynferðislegri áreitni er mikilvægt að byggja grunnstoðir forvarna innan 

vinnustaðarins vel upp. Forvarnir gegn kynferðislegrar áreitni geta þó verið margs konar 

og átt sér stað víða innan samfélagsins. Öflug forvarnarstefna er lykilþáttur í þeirri vegferð 

að uppræta kynferðislega áreitni og annað ofbeldi fyrir alla vinnustaði. Víðtækar forvarnir 

geta einnig dregið úr þeim skaða sem brotaþolendur verða fyrir og afleiðingarnar sem 

þeir og aðstandendur þeirra geta upplifað. Markviss viðbrögð við hegðuninni innan 

samfélagsins sem getur ýtt undir slík brot er stór liður í forvörnum til framtíðar. Ekki er 

nóg að fjalla einungis um ofbeldið sjálft heldur að rekja og bæta grunninn og forsendur 

þess að slíkt eigi sér stað innan samfélagsins. Því má ná með að ýta undir virðingu og 

jafnrétti í samskiptum milli fólks. Mikilvægt forvarnargildi er að stefnubundin viðbrögð 

eigi einnig við um þá sem beita ofbeldi svo þeir axli ábyrgð (Forsætisráðuneytið, 2020).  

Niðurstöður Ástu Snorradóttur og Kristins Tómassonar (2018) benda á mikilvægi þess 

að markvisst sé unnið að forvörnum gegn einelti ásamt að unnið sé að stefnumótun og 

fræðslu innan og utan vinnustaða. Það getur jafnvel verið gott að setja upp áætlun um 

forvarnirnar þar sem skýrt er tekið fram hvaða forvarnir eru til staðar á vinnustaðnum 

(Fríða Rós Valdimarsdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Jóhanna Heiðdal, Maríanna 

Traustadóttir og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, 2018). Mikilvægi forvarna er ótvírætt þar sem 

rannsóknir sýna fram á að kynferðisleg áreitni er veigamikill félagslegur streituvaldur sem 

getur haft margs konar afleiðingar (Hauge o.fl., 2007; Hoel og Vartia, 2018; McDonald, 

2012). Þær forvarnir sem lögð verður áhersla á í tengslum við kynferðislega áreitni og 

útlistaðar nánar hér eru að setja upp skýra stefnu, setja upp viðeigandi áætlanir og að 

lokum upplýsa og fræða alla starfsmenn innan vinnustaðarins. 
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2.4.2.1 Stefna 

Stefna um kynferðislega áreitni verður að taka mið af því að rjúfa þögnina sem fylgir 

málefninu og leggja áherslu á mikilvægi þess að fá öll mál upp á yfirborðið (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 1998). Stefna er mikilvægt tól fyrir vinnustaði til 

þess að setja sér ákveðin markmið um gildi og áherslur sem er miðlað til starfsmanna með 

birtri stefnu. Stefnumótun er mikilvæg vinna sem mannauðsstjórar eða 

starfsmannastjórar bera almennt ábyrgð á ef slíkt stöðugildi er til staðar innan 

vinnustaðarins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Með góðri stefnumótun og 

uppbyggilegu félagslegu umhverfi á vinnustöðum má auka frammistöðu og skuldbindingu 

starfsmanna gagnvart vinnustaðnum (Eurofound, 2017). Mikilvægt er að virkja 

starfsmenn í stefnumótunarferlinu með því að fá sem flesta til þess að taka þátt þar sem 

mun meira aðhald og ábyrgð skapast í því að vinna gegn óæskilegri hegðun innan 

vinnustaðarins (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 1998). 

Engir alþjóðlegir verkferlar eru til staðar um framkvæmd eða innleiðingu stefnu 

fyrirtækja um kynferðislega áreitni (McCann, 2005). Fjölmargir starfshópar hafa kallað 

eftir heildstæðri og staðlaðri stefnu um málefnið hér á landi en hún er ekki til staðar 

(Forsætisráðuneytið, 2020). Þó hafa ýmsir aðilar og stofnanir sett fram tillögur að því 

hvaða þætti er mikilvægt að hafa í stefnu vinnustaðar gegn kynferðislegri áreitni. Þar má 

helst nefna yfirlýsingu um að slíkt sé ekki liðið, skilgreiningu, tilkynningaleiðir, viðbrögð, 

úrlausn, eftirfylgni og að trúnaður sé hafður að leiðarljósi í gegnum allt ferlið (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 1998; Vijayasiri, 2008). Stefnan sjálf getur 

verið ólík milli vinnustaða út frá staðsetningu, gerð og stærð. Engu að síður má oft sjá 

líkindi í stefnu vinnustaða hvað varðar málsmeðferð, úrbætur, þjálfun og eftirlit (McCann, 

2005). Til þess að framfylgja stefnunni setja vinnustaðir ákveðna verkferla eða 

aðgerðaáætlun sem felur oft á tíðum í sér að rannsaka málið og finna úrlausn á því 

(Vijayasiri, 2008). Megindráttum aðgerðaáætlana verður nánar lýst í kaflanum um 

málsmeðferð.  

2.4.2.2 Áætlanir 

Lögfestar áætlanir í tengslum við kynferðislega áreitni á vinnustöðum eru helst tvær, 

annars vegar jafnréttisáætlun og hins vegar áætlun um heilsuvernd. Þær hafa báðar 

möguleika á að hafa ákveðið forvarnargildi ef þær eru vel gerðar og starfsfólk vel upplýst 
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um þær. Þær geta einnig verið ákveðið form af aðgerðaáætlun ef þær eru nógu ítarlegar. 

Annars vegar ber jafnréttisáætlun að leiðbeina hvernig atvinnurekandi eða stjórnandi á 

að bregðast við kynferðislegri áreitni. Hins vegar ber áætlun um heilsuvernd að innihalda 

úrbætur út frá niðurstöðum áhættumats um hvort eitthvað starf sé í aukinni hættu að 

verða fyrir slíkri háttsemi (reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

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

Hér á landi eru allir vinnustaðir, þar sem starfa 25 starfsmenn eða fleiri, skyldugir til að 

setja sér jafnréttisáætlun. Meginhlutverk jafnréttisáætlunar er að fá fyrirtæki eða 

stofnanir til þess að skoða og endurmeta aðstæður innanhúss og takast á við vanda eða 

fyrirstöður gegn því að jafnréttisstarf sé virkt. Þar er komið inn á hvernig stjórnanda eða 

atvinnurekanda ber að bregðast við kynferðislegri áreitni ásamt öðrum jafnréttistengdum 

málefnum. Endurskoða þarf jafnréttisáætlunina reglulega eða á um það bil þriggja ára 

fresti (Jafnréttisstofa, e.d.-b).  

Með því að framkvæma skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað má 

draga úr hættunni á að ákveðnar aðstæður skapist sem geti meðal annars leitt til 

óæskilegrar hegðunar innan vinnustaðar. Í því felst að framkvæma áætlun um 

heilsuvernd og áhættumat. Áætlun um heilsuvernd var lögfest árið 2015 og felur meðal 

annars í sér að meta vinnuumhverfi með tilliti til þeirra aðstæðna sem geta leitt til 

kynferðislegrar áreitni eða annars konar ofbeldis. Innan áætlunar um heilsuvernd er 

framkvæmt áhættumat sem felur í sér að meta áhættuþætti í öllum störfum innan 

vinnustaðarins, þar á meðal félagslega og andlega vinnuverndarþætti. Innan áætlunar um 

heilsuvernd ber að setja upp úrbætur út frá niðurstöðum áhættumatsins. Ef ákveðið starf 

er til dæmis í aukinni áhættu að verða fyrir kynferðislegri áreitni ber atvinnurekanda að 

grípa til ráðstafana í forvarnarskyni. Með þessu geta vinnustaðir komið í veg fyrir hættuna 

eða að minnsta kosti takmarkað hana. Mikilvægt er að atvinnurekandi geri starfsmönnum 

sínum það ljóst að slík hegðun eða háttsemi er með öllu óheimil og að viðeigandi 

ráðstafanir og verkferlar séu til staðar ef slíkt mál kemur upp. Einnig er mikilvægt að 

fylgjast með því hvort áætluninni um heilsuvernd sé framfylgt og því hlutverki sinna 

vinnuverndarfulltrúar vinnustaðarins líkt og komið var inn á í kaflanum um mannauð 

(reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi 
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á vinnustöðum nr. 1009/2015; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008). 

2.4.2.3 Upplýsingagjöf og fræðsla 

Ekki er nóg að vera með stefnu og áætlanir heldur verða þessar tegundir forvarna að vera 

sýnilegar og vel kynntar fyrir öllum starfsmönnum vinnustaðarins. Það sama á við um alla 

þætti verklagsins sem fer af stað þegar aðili tilkynnir um kynferðislega áreitni. 

Grundvallaratriði er að skýrt sé hver réttur málsaðila er, hvert hægt sé að leita eftir 

stuðningi og hvar sé hægt að tilkynna. Mikilvægt er að vinna kerfisbundið að því að 

útrýma kynferðislegri áreitni á vinnustöðum með því að leggja aukna áherslu á fræðslu í 

samfélaginu um þær miklu afleiðingar sem þolendur geta upplifað. Einnig er þörf á 

markvissum aðferðum við úrlausn og fræðslu innan vinnustaða til þess að tryggja öryggi 

starfsfólks. Fræðsla og þjálfun þarf ekki síður að ná til stjórnenda á vinnustöðum, enda 

bera þeir ábyrgð á heilsu og öryggi starfsfólksins (Ásta Snorradóttir og Kristinn Tómasson, 

2018).  

 Verklag 

Verklag í kjölfar kynferðislegrar áreitni verður að vera skýrt og aðgengilegt áður en 

starfsmaður verður fyrir slíku. Vinnustaðir setja oft sitt verklag upp í formi 

aðgerðaáætlunar. Slík áætlun er mikilvæg til að viðhalda gagnsæi innan vinnustaðarins til 

þess að þolandi viti hvar hann stendur (Gyða Margrét Pétursdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2019). Með opinberri aðgerðaáætlun axla vinnustaðir meiri ábyrgð á 

vandanum með því að setja fram verklag sem tekur á móti þolendum. Starfsmenn geta 

nýtt aðgerðaáætlunina til þess að kynna sér verklagið og stjórnendur til þess að meta 

næstu skref (Vinnueftirlitið, 2008). Þættir til þess að tryggja áhrifaríka málsmeðferð eru 

helst tilkynningarferli, aðferðir, úrlausnir og eftirfylgni. Hér verður fjallað stuttlega um 

hvern og einn þátt. 

2.4.3.1 Tilkynningarferli 

Líkt og hefur komið fram er mikilvægt að starfsmenn séu vel upplýstir um hvert þeir eiga 

að leita til þess að tilkynna kynferðislega áreitni. Með því að hafa formlega stefnu og 

aðgerðaáætlun styrkir það stöðu þolanda til þess að ávarpa og takast á við stöðu sína, og 

það getur enn fremur ýtt undir þá ákvörðun að tilkynna (Vijayasiri, 2008). Almennt er 

tekið fram innan aðgerðaáætlunar hvert starfsmenn geta leitað til þess að tilkynna eða 
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ráðfæra sig vegna kynferðislegrar áreitni sem sá hinn sami varð fyrir eða varð vitni að. 

Það getur verið til atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa. Ef þeir aðilar reynast 

viðriðnir málið er almennt hvatt til þess að leita til næsta yfirmanns (Alþýðusamband 

Íslands o.fl., e.d.). Einnig er hægt að leggja fram kvörtun um kynferðislega áreitni til 

Vinnueftirlitsins eða leita ráða eða stuðnings hjá viðeigandi stéttarfélagi (Alþýðusamband 

Íslands o.fl., e.d.; Vinnueftirlitið, e.d.-a).  

2.4.3.2 Aðferðir 

Algengt er að boðið sé upp á formlegt eða óformlegt ferli eftir því hvað sá aðili sem 

tilkynnir telur henta sér betur. Formlegt ferli felur í sér að framkvæma hlutlausa athugun 

á málinu með því að ræða við alla málsaðila, þar á meðal vitni ef það á við. Mikilvægt er 

að rannsaka málið fljótt og gæta fyllsta trúnaðar. Ýmist er það starfsmaður innan 

vinnustaðarins sem rannsakar málið eða fenginn er utanaðkomandi aðili í það verk. 

Óformlegt ferli felur hins vegar í sér að einungis þolandi veitir upplýsingar og málið er ekki 

rannsakað neitt frekar. Enginn annar er upplýstur um málið nema ferlið sé tekið upp 

formlega (Vinnueftirlitið, 2008).  

Helstu annmarkar aðferðanna eru að í flestum tilfellum felur málið í sér orð gegn orði 

þar sem að sjaldan eru til staðar vitni eða sannanir í málum af þessum toga. 

Sönnunarbyrðin er mikil og hvílir oft á þolanda frekar en geranda. Valdamunur er oft til 

staðar milli þolanda og geranda sem eykur flækjustigið. Í sumum málum hafa þolendur 

hreinlega séð eftir að hafa tilkynnt málið þar sem að orð gegn orði átti sér stað og engin 

úrlausn fékkst. Ef engin úrlausn hefur fundist hafa því miður komið upp mál þar sem 

þolandi segir upp vegna þessa (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 

1998; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). 

2.4.3.3 Úrlausnir 

Valmöguleikar við úrlausnir mála eru breytilegir eftir þeirri málsmeðferð sem þolandi 

velur að fara. Þegar formlegt ferli er notað er reynt að finna úrlausn með breytingu á starfi 

eða vinnubrögðum. Breyting á vinnubrögðum getur falið í sér sáttamiðlun þar sem að 

annar eða báðir málsaðilar axla ábyrgð og/eða breyta, eða hreinlega hætta þeirri hegðun 

sem leiddi til tilkynningar. Breyting á starfi getur falið í sér áminningu, tilfærslu í starfi eða 

uppsögn fyrir málsaðila. Í sumum tilfellum endar málsmeðferð með kæru. Þegar 

óformlegt ferli er notað eru úrlausnir oft flóknari þar sem færri úrræði nýtast við þær 
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aðstæður, enda er málið takmarkað rannsakað og ekki skoðaðar báðar hliðar. 

Megináherslan er þá að hlúa að þolanda og finna farsæla lausn fyrir hann (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Almenna reglan er sú að þolanda er boðin aðstoð og 

sálfræðiþjónusta, sama hvort málið fari í formlegt eða óformlegt ferli. Í sumum tilfellum 

er gerandanum boðinn sami kostur. Gott er að veita þolanda kost á að taka leyfi frá vinnu. 

Ef sá kostur er nýttur er mikilvægt að taka vel á móti þolanda þegar hann kemur til starfa 

á ný og hlúa vel að honum með því að veita viðeigandi aðstoð og eftirfylgni 

(Vinnueftirlitið, 2008). Báðir aðilar geta leitað til viðeigandi stéttarfélags til þess að fá ráð 

eða stuðning. Að lokum geta þolendur kynferðislegrar áreitni leitað til samtakanna 

Stígamóta sem er stuðningsmiðstöð fyrir bæði konur og karla (Stígamót, e.d.; 

Vinnueftirlitið, 2008).  

2.5 Samfélagsleg ábyrgð 

Eins og hefur komið fram er ýmislegt sem þarf að huga að og fjöldinn allur af verkefnum 

sem þarf að takast á við þegar kemur að kynferðislegri áreitni. Ábyrgðin á þessum 

verkefnum dreifist tiltölulega vel innan samfélagsins. Hún skiptist helst niður á ríkisvaldið, 

Vinnueftirlitið, Jafnréttisstofu, stéttarfélög og vinnustaði. Þar bera upptaldir aðilar 

mismikla ábyrgð en hér verða helstu atriði útlistuð á lagalegum grundvelli. Samfélagsleg 

ábyrgð í heild sinni er að einhverju leyti í lausu lofti, ólögfest og viðhaldið með umræðu, 

kröfum og byltingum á meðal almennings. Ef ofantaldir aðilar vinna saman í að koma í veg 

fyrir kynferðislega áreitni getur það ýtt undir skilning og þekkingu. Árangur samvinnunnar 

reiðir sig þó mikið á hversu þétt er unnið saman að marktækri stefnumótun innan 

vinnustaða (Eurofound, 2015).  

 Ábyrgð ríkisvaldsins 

Íslensk stjórnskipun einkennist helst af því að ríkisvaldinu er skipt í þrjá þætti sem eru 

útlistaðir í 2. grein Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í fyrsta lagi er það 

löggjafarvald sem Alþingi og forseti Íslands bera. Í öðru lagi er það framkvæmdarvald sem 

forseti og önnur stjórnvöld bera. Í þriðja lagi er það dómsvaldið sem dómarar hafa. 

Ríkisvald hefur sitt hlutverk á einn eða annan hátt í tengslum við mótun, breytingu eða 

framfylgni á forvörnum og verklagi þegar kemur að kynferðislegri áreitni í starfi. Forvarnir 

af hálfu löggjafarvaldsins koma einna helst fram í að setja lög og reglugerðir um málefnið. 

Forvarnir af hálfu framkvæmdarvalds koma einna helst fram með aðgerðum sem byggja 
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á lagalegum grundvelli frá löggjafarvaldinu. Til dæmis settu stjórnvöld aðgerðaáætlun 

árið 2020 líkt og fjallað var um hér áður (Forsætisráðuneytið, 2020). Þegar kemur að 

forvörnum af hálfu dómsvaldsins kemur það einna helst fram í fordæmagildi dóma. 

Niðurstöður dómstóla geta verið nýttar sem réttarheimild í ágreiningsmáli síðar (Jón 

Steinar Gunnlaugsson, 2003). Með löggjafar, dóms- og framkvæmdarvaldi mótar 

ríkisvaldið hlutverk og ábyrgð eftirfarandi aðila og vinnustaða sem fjallað verður um síðar, 

það er Vinnueftirlitsins, Jafnréttisstofu, stéttarfélaga og vinnustaða. 

 Ábyrgð Vinnueftirlitsins 

Vinnueftirlitið hefur bæði leiðbeinandi hlutverk og eftirlitshlutverk til þess að lögum og 

reglum í tengslum við vinnuvernd sé framfylgt. Eftirlitshlutverkið felur í sér að fylgjast með 

framkvæmd reglugerða þegar kemur að aðbúnaði, öryggi og hollustuháttum á 

vinnustöðum. Leiðbeinandi hlutverkið felur í sér að efla og hvetja til forvarna með fræðslu 

og þannig leiðbeina atvinnurekendum með viðeigandi úrbætur innan vinnuumhverfisins 

hverju sinni. Þessu ber Vinnueftirlitinu að fylgja eftir til þess að tryggja að atvinnurekandi 

uppfylli skyldur sínar varðandi áhættumat og forvarnir í samræmi við reglugerðir. Til 

viðbótar við þessi hlutverk ber Vinnueftirlitinu að taka við ábendingum og kvörtunum um 

vinnuumhverfi. Með því geta starfsmenn sent inn ábendingu, bæði undir nafni eða 

nafnleynd. Vinnueftirlitið hefur ekkert ákvörðunarhlutverk þegar kemur að úrskurði um 

hvort kynferðisleg áreitni hafi átt sér stað. Vinnueftirlitið metur ábendingar og 

framkvæmir síðan eftirlitsheimsókn á vinnustaði. Þar er ekki tekist á við ábendingar á 

einstaklingsgrunni heldur einungis lögð áhersla á ábyrgð og skyldur atvinnurekanda um 

heilbrigt vinnuumhverfi. Eftirlitsheimsókn felur í sér að ræða við stjórnendur og 

vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins, ásamt að framkvæma áhættumat og áætlanir sem 

eru grundvallarskyldur atvinnurekanda þegar kemur að kynferðislegri áreitni. Ef slíku er 

ábótavant getur Vinnueftirlitið gert kröfur um úrbætur. Þeir vinnustaðir sem hafa ekki 

úrræði til þess að leysa úr vandamálinu á eigin spýtur verða að sækja aðstoð hjá 

viðurkenndum þjónustuaðilum. Meginhlutverk slíkra þjónustuaðila er að vinna að 

greiningu og mati á hættum í vinnuumhverfinu sem óháður aðili framkvæmir. 

Þjónustuaðilanum ber að framkvæma áætlun um heilsuvernd eða forvarnir innan 

vinnustaða. Einnig á að veita starfsmönnum vinnustaðarins ráðgjöf og vera þeim til halds 

og trausts til þess að skapa öruggasta og heilsusamlegasta vinnuumhverfi sem völ er á. Ef 
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vinnustaðurinn grípur ekki til fullnægjandi úrræða í kjölfar ábendinga eða kvörtunar er 

hægt að fylla út kvörtunarform. Vinnustaðir geta kært ákvarðanir Vinnueftirlitsins til 

Velferðarráðuneytis (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015; Vinnueftirlitið, e.d.-a, e.d.-

b).  

 Ábyrgð Jafnréttisstofu 

Jafnréttisstofa er stofnun sem hóf starfsemi árið 2000 og annast stjórnsýslu á sviði 

jafnréttismála. Stofnunin starfar samkvæmt jafnréttislögum og hefur eftirlit með 

framkvæmd þeirra. Hún hefur margþætt hlutverk og það meginmarkmið að viðhalda og 

bæta jafnrétti innan samfélagsins. Þar á meðal á að fræða og upplýsa, sinna eftirliti, koma 

með ábendingar og tillögur um aðgerðir og aðferðir, vekja athygli, vinna að forvörnum, 

veita aðstoð, vinna gegn staðalímyndum og launamisrétti og síðast en ekki síst leita sátta 

í ágreiningsmálum sem berast til hennar. Stofnunin sinnir sínu eftirlitshlutverki meðal 

annars með því að fylgjast með hvort vinnustaðir með fleiri en 25 starfsmenn séu með 

gilda jafnréttisáætlun. Þegar grunur vaknar um að stofnun, fyrirtæki eða félagasamtök 

hafi brotið lög skal Jafnréttisstofa sinna eftirlitshlutverki sínu með því að kanna hvort 

ástæða sé til þess að málið sé tekið fyrir hjá kærunefnd jafnréttismála. Vinnustöðum ber 

að láta Jafnréttisstofu fá allar þær upplýsingar og gögn sem koma að málsatviki þeirra ef 

stofnunin telur þær vera nauðsynlegar til að upplýsa málsatvik (Alþýðusamband Íslands 

o.fl., e.d.; Jafnréttisstofa, e.d.-a).  

 Ábyrgð stéttarfélaga 

Stéttarfélög á Íslandi eru tiltölulega mörg miðað við stærð vinnumarkaðsins. Flest þeirra 

sameinast eftir atvinnugreinum og landshlutum til þess að mynda fjögur stærri 

heildarsambönd sem eru Alþýðusamband Íslands, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, 

Bandalag háskólamanna og Kennarasamband Íslands. Innan stéttarfélaga sameinast 

launafólk með sameiginlega menntun eða atvinnu til þess að gæta hagsmuna sinna í 

stærri einingu. Stéttarfélög hafa veigamikið hlutverk innan samfélagsins fyrir hönd 

félagsmanna sinna hér á landi sem skiptist annars vegar í að semja um laun og önnur 

starfskjör og hins vegar að gæta hagsmuna þeirra. Þar fellur undir að veita félagsmönnum 

sínum ráðgjöf og aðstoð þegar þeir upplifa óviðunandi starfsaðstæður af einhverju tagi, 

þar á meðal vegna kynferðislegrar áreitni (Alþýðusamband Íslands o.fl., e.d.). Víða um 
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heim þar sem lögin um kynferðislega áreitni eru óljós gegna stéttarfélög enn stærra 

hlutverki í baráttunni gegn háttseminni. Til dæmis eru formleg lög og reglugerðir um 

hvernig á að takast á við málefnið nánast ekki til staðar á Indlandi. Þar taka stéttarfélögin 

við ábendingum um áreitni og sinna oft málamiðlunarhlutverki á milli starfsmanna og 

atvinnurekanda (McCann, 2005).  

 Ábyrgð vinnustaða  

Vinnustaðir eru grunnstoð margra einstaklinga í samskiptum, tækifærissköpun og 

tengslamyndun. Þar geta margir náð persónulegum þroska og aukið þekkingu sína og 

leikni. Þess vegna spila vinnustaðir stórt hlutverk í lífi einstaklinga. Stefnur, 

vinnustaðamenning og venjur innan vinnustaðar geta hjálpað til við að mæta væntingum, 

ábyrgð og skyldum til að skapa félagslega öruggan vinnustað (Eurofound, 2017). Með 

aukinni vitund um kynferðislega áreitni aukast lagalegar kröfur innan samfélagsins til 

vinnustaða. Þessar kröfur geta reynst minni fyrirtækjum erfiðar viðureignar enda um að 

ræða mjög viðkvæmt mannauðsmál (Robinson o.fl., 1998). Engu að síður er ábyrgð allra 

vinnustaða sú sama, þó lagaleg skylda sé að einhverju leyti meiri fyrir stærri vinnustaði, 

líkt og með jafnréttisáætlunina. Allir vinnustaðir verða að huga að öryggistilfinningu 

starfsmanna sinna með því að tryggja öruggt umhverfi og bregðast við þegar starfsmenn 

verða fyrir kynferðislegri áreitni. Því geta þeir náð fram með því að setja skýr skilaboð um 

viðhorf vinnustaðarins og grípa til aðgerða þegar starfsmenn þeirra verða fyrir áreitni, 

hvort sem er af hálfu samstarfsaðila eða viðskiptavina (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Innan vinnustaða bera ekki einungis atvinnurekendur og yfirmenn ábyrgð heldur einnig 

starfsmenn að einhverju leyti. 

Samkvæmt 6. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, áreitni eða ofbeldi nr. 

1009/2015 er ofbeldi líkt og kynferðisleg áreitni með öllu óheimil, bæði af hálfu 

atvinnurekanda og annarra starfsmanna. Þar er einnig tekin fram tilkynningarskylda í 9. 

gr. reglugerðarinnar. Allir starfsmenn og atvinnurekendur bera ábyrgð á að tilkynna ef sá 

hinn sami hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ef upp kemur grunur um að annar 

starfsmaður hafi orðið fyrir slíku. Þegar upp kemur kvörtun eða ábending er mikilvægt að 

brugðist sé fljótt við og málið litið alvarlegum augum. Atvinnurekanda ber að meta 

aðstæður í samvinnu við vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins. Matið skal vera hlutlaust 

og gefa skal öllum aðilum máls tækifæri að segja frá sinni hlið. Hvort sem mat á máli leiðir 
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til þess að grunur sé um að kynferðisleg áreitni hafi átt sér stað eða ekki ber 

atvinnurekanda að grípa til aðgerða. Þegar kynferðisleg áreitni er kærð ber 

atvinnurekanda að gæta þess að starfsmaðurinn verði ekki fyrir óréttlæti í starfi með tilliti 

til starfsöryggis, starfskjara eða mats á árangri (reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

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

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Yfirmenn eru í mikilli 

valdastöðu og geta nýtt sér hana á ýmsan hátt, þá í verstu tilfellunum með því að brjóta 

á undirmanni sínum með kynferðislegri áreitni eða annars konar ofbeldi (Eurofound, 

2017). Í þeim tilfellum þegar yfirmaður eða atvinnurekandi er kærður vegna 

kynferðislegrar áreitni verður hann sjálfkrafa vanhæfur til að taka ákvarðanir varðandi 

starfsskilyrði kæranda á meðan málsmeðferð stendur yfir og tekur næsti yfirmaður því 

slíkar ákvarðanir (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

2.6 Fyrri þekking 

Rannsóknir á kynferðislegri áreitni hafa almennt aukist síðastliðin 30 ár, eða frá því að 

hugtakið var viðurkennt á félagslegum og lagalegum grundvelli víða um heim (Knapp 

Faley, Ekeberg og Cathy, 1997). Fjölmargar rannsóknir hafa fjallað um hugtakið á 

vinnustöðum í heiminum en hér á landi eru þær ekki margar. Flestar íslensku 

rannsóknirnar eru einnig takmarkaðar að því leyti að þær einblína á ákveðið starf eða 

starfsvettvang. Hér verða kynntar helstu erlendu og íslensku rannsóknirnar sem koma inn 

á kynferðislega áreitni á vinnustöðum með áherslu á rannsóknir um íslenskan 

vinnumarkað. Í kjölfarið verður skýrt frá meginniðurstöðunum sem má tengja við 

rannsóknarefni ritgerðarinnar. Niðurstöðurnar verða flokkaðar í eftirfarandi undirkafla: 

Tíðni, starfsumhverfi, forvarnir og málsmeðferð. 

Veigamesta rannsókn á alþjóðlegum skala sem fjallar um aðstæður á vinnustöðum 

innan Evrópu er á vegum stofnunarinnar Eurofound sem starfar innan 

Evrópusambandsins. Stofnunin vinnur að því að bæta lifnaðar- og starfsaðstæður. 

Rannsóknirnar hófust árið 1990 og eru framkvæmdar reglulega. Nýjasta rannsóknin um 

kynferðislega áreitni er frá árinu 2015 og samanstóð af 44.000 manna úrtaki frá 35 

löndum innan Evrópu. Eurofound rannsakar ekki aðstæður hér á landi en þó má bera 

Íslendinga saman við Norðurlandaþjóðirnar (Eurofound, 2015).  
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Þegar horft er til Íslands var veigamesta rannsóknin á vegum Félagsmálaráðuneytisins 

frá árinu 2019, en henni var hrint í framkvæmd í kjölfar þrýstings vegna #églíka-

byltingarinnar. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru teknar saman í skýrslu sem var 

síðan endurútgefin árið 2020. Höfundar skýrslunnar voru þær Margrét Valdimarsdóttir, 

Guðný Gústafsdóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Guðný Bergþóra 

Tryggvadóttir. Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi og eðli kynferðislegrar 

áreitni ásamt einelti og kynbundinni áreitni á íslenskum vinnumarkaði í heild sinni. Til þess 

að ná því markmiði og geta komið með niðurstöður sem hægt væri að alhæfa yfir á þýðið, 

var gagnaöflunin umfangsmikil og úrtakið stórt. Rannsóknin var margþætt og skipta 

mætti henni í tvennt eftir rannsóknaraðferð. Annars vegar var notast við megindlegar 

aðferðir til þess að gefa hugmyndir um eðli og algengi valdbeitingar á íslenskum 

vinnumarkaði ásamt að fá innsýn í starfsumhverfi starfsmanna. Hins vegar var notast við 

eigindlegar aðferðir til þess að gefa dýpri innsýn í reynslu þolenda og stjórnenda af 

valdbeitingu líkt og kynferðislegri áreitni á vinnustöðum landsins. Þar var einnig 

markmiðið að gefa hugmyndir um hvaða úrbætur og aðgerðir geta hentað til að takast á 

við þennan stóra samfélagslega vanda (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

Ýmsir aðrir fræðimenn hafa síðan lagt sitt á vogarskálarnar með rannsóknum á tíðni, 

viðhorfi og/eða einkennum kynferðislegrar áreitni á vinnustöðum á Íslandi, almennt eða 

á ákveðnu sviði. Þar má þó helst nefna eftirfarandi fræðimenn: Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir (1998), Ómar H. Kristmundsson (2007), Finnborg 

Salóme Steinþórsdóttir (2013), Steinunn Rögnvaldsdóttir (2015) og að lokum Gyða 

Margrét Pétursdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir (2019). Þessi listi er ekki tæmandi en 

felur í sér þær rannsóknir sem tengdu hvað best við viðfangsefni ritgerðarinnar. 

 Tíðni 

Niðurstöður úr rannsókn Eurofound frá árinu 2015 sýna fram á að meðaltal þeirra sem 

hafa upplifað kynferðislega áreitni í tengslum við starf sitt sé 2%. Þó er mikilvægt að hafa 

í huga að ýmislegt getur haft áhrif á þessar niðurstöður þegar þær eru skoðaðar á 

alþjóðlegum skala. Þar á meðal er skilgreining á hugtakinu, rannsóknaraðferðir, stærð 

rannsókna ásamt hinum ýmsum lýðfræðilegu breytum, sem verða nánar útlistaðar í 

tengslum við tíðni í næsta undirkafla. Til dæmis var tíðnin töluvert hærri hjá flestum 

Norðurlandaþjóðunum en það gefur ekki endilega til kynna að hún sé hærri í raun og veru 
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(Eurofound, 2015). Þvert á móti er það frekar vegna þess að þar er kynferðisleg áreitni 

viðurkennd sem alvarlegur vandi innan samfélagsins og hugtakið tiltölulega vel skilgreint 

(Eurofound, 2017). Einnig er vert að nefna að aðferðir við mælingar á tíðni í rannsóknum 

geta leitt til mikils vanmats. Yan og Tourangeau (2007) sýndu fram á að viðkvæmar 

spurningar, líkt og þarf til þess að mæla breytuna, gætu skekkt myndina. Þetta getur átt 

sér stað þegar þátttakandi í rannsókn er ekki tilbúinn að skilgreina sjálfan sig sem þolanda 

gagnvart ákveðinni valdbeitingu líkt og kynferðislegri áreitni. Til þess að koma í veg fyrir 

þetta mæla fræðimenn með að notast við bæði beinar og óbeinar mælingar (Hoel, Cooper 

og Faragher, 2001; Zapf og Frese, 1988). Beinar mælingar notast við skilgreiningar út frá 

lögum eða fræðimönnum til þess að mæla hugtakið. Óbeinar mælingar fela hins vegar í 

sér spurningar um reynslu af óviðeigandi hegðun sem fellur undir skilgreininguna án þess 

að taka fram hvaða hugtak er verið að mæla (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Til að 

mynda var notast við bæði beinar og óbeinar mælingar í rannsókninni á vegum 

Félagsmálaráðuneytis. Þar komu fram skýr skilaboð um hvernig beinar og óbeinar 

mælingar geta sýnt fram á mismunandi niðurstöður. Miðað við beinar mælingar höfðu 

1,4% þátttakenda orðið fyrir kynferðislegri áreitni síðastliðna 6 mánuði. Þegar notast var 

við óbeinar mælingar byggðar á spurningum frá Hagstofu Evrópusambandsins fór tíðnin 

upp í 16%, þar af höfðu 9% orðið fyrir kynferðislegri áreitni fyrir minna en hálfu ári 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

2.6.1.1 Lýðfræðilegir þættir  

Lýðfræðilegir þættir geta haft mikil áhrif á niðurstöður rannsókna og því er mikilvægt að 

hafa þá allra helstu í huga þegar rætt er um tíðni kynferðislegrar áreitni. Hér verður tíðni 

háttseminnar innan rannsókna sundurgreind út frá lýðfræðilegu þáttunum kyn, aldur, 

kynslóðamunur, starfsvettvangur og menning. 

Það sem oft gleymist í umræðunni er að kynferðisleg áreitni er ekki bundin við annað 

kynið. Konur tilkynna vissulega oftar en karlar, en það verður þó að hafa í huga í samhengi 

við hve miklu fleiri konur eru þolendur slíks ofbeldis (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Stefanía Traustadóttir, 1998). Einnig er vert að nefna að þó flestar rannsóknir bendi til 

þess að hlutfallslega fleiri konur en karlar verði fyrir kynferðislegri áreitni málar það ekki 

alltaf rétta mynd af raunveruleikanum. Í lægri stéttum íbúa Bandaríkjanna hafa til dæmis 

hlutfallslega fleiri karlar orðið fyrir kynferðislegri áreitni (Richman o.fl., 1999). Samkvæmt 
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viðamikilli rannsókn hér á landi hafa 7% af karlkyns þátttakendum orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni í starfi (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Háttsemin hefur þó 

meiri áhrif á konur en karla samkvæmt niðurstöðum Steinunnar Rögnvaldsdóttur (2015), 

þá sérstaklega hvað varðar öryggistilfinningu þeirra á vinnustaðnum. 

Rannsóknir benda til þess að þolendur séu frekar í yngri aldurshóp, bæði hvað varðar 

lífaldur og starfsaldur (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 1998). 

Hlutfall einstaklinga undir 24 ára sem hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni var um 67% 

samkvæmt niðurstöðum Steinunnar Rögnvaldsdóttur (2015). Kynslóðamunur kom í ljós í 

viðhorfi þátttakenda í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur o.fl. (2020), eldri kynslóð 

karla var sögð áreita konur kynferðislega fremur og þá helst í formi líkamlegrar áreitni líkt 

og káfi. Yngri kynslóð karla notaði hins vegar frekar samfélagsmiðla í þeim tilgangi líkt og 

Instagram eða Facebook. Þegar horft var á kynslóðamun kvenna kom í ljós að eldri 

kynslóð kvenna er sögð hafa aukið þol gagnvart kynferðislegri áreitni í samanburði við 

yngri kynslóðina (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

Tíðni kynferðislegrar áreitni getur verið breytileg eftir stærð og gerð vinnustaða. 

Hlutfall þolenda á allra minnstu vinnustöðunum, eða með einn til níu starfsmenn, var 

áberandi lægra en í stærri fyrirtækjum eða einungis 1%. Hlutfall þolenda með fleiri en 9 

starfsmenn var á bilinu 4,2% til 5,1% sem gefur 3,2 til 4,1 prósentustigs mun (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Það sem gæti skýrt þennan mun er að niðurstöður Knapp o.fl. 

(1997) benda til þess að þolendur tilkynni síður kynferðislega áreitni í litlum fyrirtækjum 

eða stofnunum þar sem gerandinn er oft á tíðum eigandi eða yfirmaður. Samkvæmt 

niðurstöðum Ómars H. Kristmundssonar (2007) var hlutfall kynferðislegrar áreitni frá 

1,4% til 6,7% innan ríkisstofnana. Innan mennta-, menningar- og vísindastofnana var það 

hæst en lægst innan æðstu stjórnsýslunnar. Vert er að nefna að um það bil helmingur 

þeirra stofnana, sem tók þátt í rannsókn Ómars, hafði ekki fengið neina tilkynningu um 

kynferðislega áreitni. Meðal fimm stofnana höfðu að minnsta kosti 10% starfsmanna 

upplifað slíkt. Samkvæmt rannsókn Steinunnar Rögnvaldsdóttur (2015) er hlutfallið innan 

þjónustustarfa tiltölulega hátt en þar kom fram að um það bil önnur hver kona og fjórði 

hver karl í þjónustustarfi hefði orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Tíðnin var áberandi hæst 

innan lögreglustéttarinnar eða um það bil 18%. Þar af höfðu 31% kvenna og 4% karla 
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upplifað kynferðislega áreitni í starfi sínu í lögreglunni (Finnborg Salóme Steinþórsdóttir, 

2013).  

Ólíkir menningarheimar hafa mismunandi áherslur og mörk þegar kemur að 

kynferðislegri áreitni. Til dæmis eru Noregur og Bandaríkin gríðarlega ólíkir 

menningarheimar og mælist tíðnin mun meiri í Bandaríkjunum. Á meðan 36% kvenna í 

Bandaríkjunum skilgreindu sig sem fórnarlömb kynferðislegrar áreitni voru einungis 5% 

kvenna í Noregi sem gerðu slíkt hið sama. Einnig upplifðu konur í Bandaríkjunum meiri 

kvíða og gremju eftir upplifun sína. Menningin í Noregi felur í sér að kynjahlutverk eru 

óljósari, gildi kvenleika ekki eins bundið ásamt að vera samfélag sem leggur meiri áherslu 

á jafnrétti (Ståle Einarsen, 2000; Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

 Starfsumhverfi 

Í stærri fyrirtækjum safnast oft saman þekking með auknum starfsmannafjölda. Þessi 

þekking er oft, en ekki alltaf, vel nýtt í að setja á laggirnar formlega stefnu, tryggja 

viðeigandi upplýsingagjöf, fræða starfsmenn og jafnvel veita sértæka þjálfun sem leggur 

áherslu á að draga úr kynferðislegri áreitni. Takmarkanir á tíma, mannafla og fjármagni 

geta komið í veg fyrir að minni fyrirtæki setji slíkt á laggirnar (Robinson o.fl., 1998). Þær 

takmarkanir gætu verið skýringin á að stærri fyrirtæki eru líklegri en þau minni að setja 

upp áætlun um kynferðislega áreitni á vinnustað (Marta Einarsdóttir, 2014).  

Vinnustaðamenning fyrirtækja getur þróast á þann hátt að óæskileg hegðun getur 

orðið samofin og falin innan hennar. Margir þátttakendur fyrrnefndar rannsóknar á 

vegum Félagsmálaráðuneytisins lýstu kynferðislegri áreitni sem kynjuðum valdatengslum 

sem væru órjúfanlegur þáttur í vinnustaðamenningunni sjálfri, burtséð frá hvaða gerð eða 

stærð vinnustaðurinn heyrði til (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Samkvæmt 

niðurstöðum Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Kristínar Önnu Hjálmarsdóttur (2019) er 

lögð of mikil áhersla á rotnu eplin eða gerendurna frekar en að sjá þá staðreynd að 

hegðunin sé stór hluti af vinnustaðamenningunni sjálfri. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna verða karlar í auknum mæli fyrir kynferðislegri 

áreitni í starfi af hálfu viðskiptavina eða aðila utan vinnustaðarins. Hins vegar verða konur 

fyrir aukinni kynferðislegri áreitni af hálfu yfirmanna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Stefanía Traustadóttir, 1998; Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Lögreglukonur eru í mikilli 

áhættu að verða fyrir kynferðislegri áreitni og þá einmitt frekar af höndum samstarfsaðila 
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heldur en aðila utan vinnustaðar. Um það bil ein af hverjum þremur konum hefur upplifað 

áreitni innan vinnustaðarins og dæmi eru um að konur segi upp starfi sínu (Finnborg 

Salóme Steinþórsdóttir, 2013). Vinnustaðamenning lögreglunnar er oft talin klámfengin 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Finnborgar Salóme Steinþórsdóttur (2013) en konur 

urðu helst varar við það. Þá höfðu til dæmis 70% kvenna innan lögreglunnar fengið að 

heyra klámfenginn brandara í samanburði við 50% karla (Finnborg Salóme 

Steinþórsdóttir, 2013). Niðurstöður Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Stefaníu 

Traustadóttur (1998) benda til þess að klámfengnir brandarar séu algengari á 

vinnustöðum þar sem kynferðisleg áreitni hefur átt sér stað. Karllægt umhverfi getur 

dreift sér um bæði vinnustaði og stéttarfélög og getur leitt til þess að þolandi skynji að 

enginn farvegur sé til staðar. Karllæg menning byggir í hnotskurn á yfirskipun karla og 

undirskipun kvenna. Menning af því tagi liggur djúpt í samfélaginu og er viðhaldið á milli 

kynslóða. Ef vinnustaðamenningin er karllæg getur það leitt til þess að trú kvenkyns 

þolanda dvíni á að tekið sé á tilkynningu með sanngirni og heiðarleika (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012; Handy, 2006). Valdabarátta ríkir oft á kynlægum vinnustöðum þegar 

karl eða kona sinnir starfi sem er almennt talið starf fyrir hitt kynið. Þetta viðhorf um 

hefðbundið kynjahlutverk skapast oft út frá staðalímyndum innan þjóðfélagsins (Finnborg 

Salóme Steinþórsdóttir, 2013; Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Miðað við niðurstöður Eurofound (2017) eru einungis 28,5% vinnustaða með sérstakan 

öryggisfulltrúa eða heilsu- og öryggisnefnd starfrækta. Þó er hlutfallið meðal stærri 

fyrirtækja, með fleiri en 250 starfsmenn, töluvert hærra eða að meðaltali um það bil 83%. 

Norðurlöndin skoruðu þó afgerandi best í þessari breytu þegar horft var á alla vinnustaði. 

Jafnréttisstofa og Vinnueftirlitið bera mikla ábyrgð innan samfélagsins í tengslum við 

kynferðislega áreitni líkt og komið var inn á hér áður. Stofnanirnar hafa báðar 

eftirlitshlutverk en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Margrétar Valdimarsdóttur o.fl. 

(2020) þarf að gæta betur að því að sömu grundvallarskilaboð komi frá þeim. Þörf er á að 

samræma skilaboð og viðmið þeirra til þess að málin verði ekki flóknari en þau í raun eru. 

Þegar Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir (1998) spurðu hvort þolendur 

hefðu leitað sér aðstoðar vegna kynferðislegrar áreitni voru einungis 37% sem gerðu það. 

Af þeim leituðu 64,2% aðstoðar innan vinnustaðarins, 26,2% til fjölskyldu eða vina og 

9,6% til stofnana eða stéttarfélags. 
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 Forvarnir 

Í rannsókninni á vegum Félagsmálaráðuneytisins voru stjórnendur fyrirtækja og stofnana 

allir sammála um mikilvægi fræðslu og opinskás samtals í forvarnarskyni gegn 

kynferðislegri áreitni. Aðferðir við fræðslu voru í ýmsu formi, þar á meðal var notast við 

innri vef vinnustaða, fræðslufundi, nýliðaþjálfun eða sérstaka #églíka-fundi. Engu að síður 

voru einungis 28,5% vinnustaða með slíkar fræðsluaðferðir til staðar (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Örfyrirtæki og lítil fyrirtæki, með færri en 50 starfsmenn, voru 

með töluvert minna af ofantöldum fræðsluaðferðum samanborið við meðalstór og stór 

fyrirtæki með 50 starfsmenn eða fleiri. Einnig er vert að nefna að innan stórra fyrirtækja 

voru stjórnendur líklegri til þess að hafa sótt námskeið um forvarnir gegn kynferðislegri 

áreitni (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Þegar horft er til lítilla vinnustaða er 

mikilvægi forvarna oft á tíðum enn meira enda getur reynst erfiðara fyrir þolendur að 

tilkynna innan minni vinnustaða. Auk þess eru minni fyrirtæki líklegri til að hafa enga 

formlega stefnu eða verkferla til staðar (McDonald, 2012). Í sumum tilfellum höfðu 

stjórnendur trú á að fræðsla um kynferðislega áreitni væri í góðum farvegi innan 

fyrirtækisins en vinnustaðakannanir leiddu síðan annað í ljós. Þar kom fram að meirihluti 

starfsmanna vissi ekki hvernig eða hvert ætti að tilkynna. Þeir fáu sem tilkynntu voru 

margir hverjir óánægðir með hvernig tekið var á málinu. Margir stjórnendur lögðu þó 

áherslu á að þörf væri á aukinni þátttöku stjórnvalda til þess að tryggja samræmda 

fræðslu og aðgerðir (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á vegum Félagsmálaráðuneytisins voru 43% 

vinnustaða með stefnu til staðar um kynferðislega áreitni. Það kom fram að mörgum 

viðmælendum þótti töluvert vanta upp á stefnu og verklag vinnustaða í þessu samhengi. 

Þegar ástæða þess var rakin töldu viðmælendur helstu hindrunina vera tregðu stjórnenda 

innan vinnustaða. Einnig var áberandi stór hópur sem vissi ekki hvort slík stefna væri til 

staðar innan vinnustaðarins eða á bilinu 32-40% (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Þó 

er mikilvægt að hafa í huga að árið 1997 var einungis eitt fyrirtæki á Íslandi búið að setja 

upp stefnu um kynferðislega áreitni (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía 

Traustadóttir, 1998).  
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 Málsmeðferð 

Samkvæmt rannsókn Margrétar Valdimarsdóttir o.fl. (2020) hafði formleg tilkynning 

einungis borist frá tæplega einum af hverjum fimm þolendum. Flestir þeirra sögðu þó að 

jákvæðar breytingar hefðu átt sér stað í kjölfar tilkynningar. Stjórnendur töldu óöryggi í 

starfi og stöðu vera meginástæðu þess að þolendur tilkynntu ekki. Þar sem að gerendur 

eru oft valdameiri en þolendur er meiri hætta á að aðgerðir og úrlausnir bitni á þolendum, 

þar á meðal að þeir verði færðir til í starfi eða þeim hreinlega sagt upp. Sú ákvörðun að 

tilkynna ekki átti sér stað í 65% tilfella vegna þess að þolendur töldu áreitnina ekki vera 

nógu alvarlega. Þar á eftir sögðust 16% þátttakenda ekki vita hvert þeir ættu að leita til 

þess að tilkynna áreitnina. Langflestir sem tilkynntu báru það á borð vinnustaðarins en 

um 12% höfðu samband við stéttarfélag sitt (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Hlutfall 

tilkynninga um kynferðislega áreitni á vinnustað gefur því miður litla hugmynd um stöðu 

mála. Líkt og komið var inn á ákveður einungis brot af þolendum að tilkynna þrátt fyrir 

tilkynningarskyldu (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Tregðu til þess að tilkynna má oft 

tengja við takmarkaðar bjargir, stigveldismenningu, slæmar samskiptavenjur eða ef 

þolandi tilheyrir minnihlutahópi að einhverju leyti innan vinnustaðar, til að mynda í 

tengslum við kyn, reynslu eða kynslóð (Gyða Margrét Pétursdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2019).  

Ekki eru allir vinnustaðir með fyrirfram ákveðna viðbragðsáætlun við tilkynningum um 

kynferðislega áreitni. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar á vegum 

Félagsmálaráðuneytisins var slíkt virkjað í einungis 42,8% tilfella þar sem formleg kvörtun 

átti sér stað, það segir þó ekki til um hvernig brugðist var við óformlegum kvörtunum 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Niðurstöður rannsókna sýna ennfremur fram á það 

að meirihluti vinnustaða hafi hvorki til staðar jafnréttisáætlun eða aðgerðaáætlun vegna 

kynferðislegrar áreitni. Einnig hefur verið sýnt að þegar slíkt er til staðar er 

upplýsingaveita og fræðsla ekki alltaf nægileg og starfsmenn vita ekki hvort slíkt sé til 

staðar eða ekki (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020; Marta Einarsdóttir, 2014). Þegar 

kemur að aðgerðum framkvæma nánast öll fyrirtæki rannsókn við tilkynningu, eða sex af 

sjö fyrirtækjum. Einungis eitt tilfelli var látið órannsakað sem er þó 14,3% af 

tilkynningunum. Til þess að framkvæma rannsóknina var fenginn utanaðkomandi aðili í 

57,1% tilfella og starfsmaður innan fyrirtækisins í 28,6% tilfella. Stjórnendur sögðu að 

utanaðkomandi aðstoð gæfi almennt góða úrlausn enda væri um að ræða sérfræðinga 
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sem hefðu mikla þekkingu og reynslu í slíkum málum. Þó voru margir sammála um að 

kostnaðurinn væri of mikill og töldu að aðkoma stjórnvalda til þess að lækka kostnað gæti 

gert gæfumun í að tryggja farsælar niðurstöður á jafnræðisgrundvelli (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar er ekki mikið 

notast við vinnuverndarfulltrúa við rannsókn á máli eða til þess að taka á móti 

tilkynningum. Þegar aðgerðir við óformlegum kvörtunum voru skoðaðar var helst rætt við 

þolendur, og stundum gerendur, en einungis í nokkrum tilfellum var málið rannsakað 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Helmingur fyrirtækja hugaði sérstaklega að 

langtímaaðgerðum við að koma í veg fyrir fleiri mál í framtíðinni (Margrét Valdimarsdóttir 

o.fl., 2020). Þrátt fyrir að lögfest sé krafa um að fyrirtæki með 25 eða fleiri starfsmenn 

setji upp jafnréttisáætlun þar sem tekið er fram hvernig stjórnanda eða atvinnurekanda 

beri að bregðast við kynferðislegri áreitni eru einungis 47% fyrirtækja með slíkt til staðar 

(Marta Einarsdóttir, 2014). Niðurstöður Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Kristínar Önnu 

Hjálmarsdóttur (2019) benda til þess að vinnustaðir eigi til að færa sökina á aðra þegar 

kemur að þörf á auknum aðgerðum.  

Samkvæmt niðurstöðum Eurofound (2017) upplifðu 71% þátttakenda hjálp og 

stuðning frá samstarfsaðilum en einungis 58% frá yfirmönnum. Niðurstöður Margrétar 

Valdimarsdóttir o.fl. (2020) voru áþekkar og bentu á að þolendur kynferðislegrar áreitni 

upplifðu minni stuðning frá stjórnendum en þeir sem höfðu ekki orðið fyrir slíku (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Þegar mál enda í þeim farvegi að engin niðurstaða finnst 

getur það reynst þolanda, og í sumum tilfellum geranda, erfitt að halda áfram í starfi sínu. 

Algengari niðurstaðan er þó að þolandi segi upp á meðan gerandinn heldur áfram 

störfum. Valdamunur er algeng ástæða fyrir því að þolendur segi frekar upp. Í sumum 

tilfellum var veitt áminning og við endurtekin brot var geranda sagt upp. Margir taka 

áminninguna til sín og bæta sig eftir að hafa verið bent á ósæmilega hegðun í sínu fari 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Viðkvæm málefni líkt og kynferðisleg áreitni geta 

reynst ýmsum atvinnurekendum ofviða. Við þær aðstæður er mikilvægt að allir innan 

samfélagsins starfi saman að lausnum og að þeir sem verða fyrir kynferðislegri áreitni fái 

stuðning og viðeigandi úrræði. Mikilvægi félagslegs stuðnings innan vinnustaðar er 

ótvírætt í því samhengi. 
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3 Aðferðafræði 

Hér verður farið yfir rannsóknarferlið sjálft, hvaða rannsóknaraðferðir var notast við og 

hvernig framkvæmdinni var háttað. Í fyrsta lagi verður stuttlega skýrt frá markmiði 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum. Í öðru lagi verður komið inn á 

rannsóknaraðferðina sem notast var við og það val rökstutt. Í þriðja lagi verður komið inn 

á rannsóknina sjálfa þar sem skýrt verður stuttlega frá gagnaöfluninni, meðferð og 

greiningu gagnanna ásamt réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í stefnu og verklag í tengslum við 

kynferðislega áreitni innan ólíkra vinnustaða. Lögð var áhersla á að fá fram viðhorf og 

reynslu stjórnenda varðandi þessa þætti. Tilgangur rannsóknarinnar var síðan að nýta 

þessi ólíku sjónarhorn, í bland við fyrri rannsóknir, til að setja fram hugmynd að því 

hvernig má samræma stefnu og verklag. Með því að taka viðtöl við stjórnendur innan 

vinnustaða af ólíkum stærðum og gerðum gaf það ákveðið tækifæri til að fá fram 

mismunandi sjónarhorn og vísbendingar. Með því er vonast til að veita gagnreyndar 

upplýsingar sem aukin þörf er fyrir hér á landi. Ekki margar rannsóknir hafa leitast við að 

fá viðhorf stjórnanda á þeim þáttum sem mynda stefnu og verklag hér á landi. Þar af hefur 

engin skoðað þörfina á að setja fram samræmda stefnu eða verklag sem að vinnustaðir 

geta tekið mið af. Til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi með áherslu á kynferðislega áreitni:  

1. Hvaða þættir móta stefnu og verklag ólíkra vinnustaða hér á landi? 

2. Er grundvöllur fyrir að samræma stefnu og verklag innan vinnustaða? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Til þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu var notast við eigindlega aðferðafræði 

við framkvæmd þessarar rannsóknar. Áhersla var lögð á að koma auga á mynstur í 

hugmyndafræði viðmælenda. Þar af leiðandi flokkast rannsóknin undir 

starfendarannsókn (e. Action research). Sú aðferð miðast við að rannsakandi aflar 

upplýsinga um innsýn og upplifun starfsmanna á stefnu og verklagi í tengslum við 

kynferðislega áreitni á ólíkum vinnustöðum. Rannsóknin miðaði við að fá þátttakendur til 
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að ígrunda störf sín og aðstæður og meta jafnvel hvað mætti gera betur. Við 

greiningarvinnuna var einnig lögð áhersla á samfellur og notast við Grundaða kenningu 

(e. Grounded theory) til þess að koma auga á og flokka þætti og tengsl þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

 Gagnaöflun 

Við öflun viðmælenda var notast við skilgreint hentugleikaúrtak (e. convenience 

sampling) þar sem haft var samband við ýmsa vinnustaði til þess að óska eftir þátttöku. 

Sent var tölvupóst á yfir 40 vinnustaði. Tölvupóstinum fylgdi kynningarbréf, sem sjá má í 

Viðauka 1, þar var kynnt rannsakanda, greint frá rannsókninni og lofað trúnaði í gegnum 

allt rannsóknarferlið. Spurningalistinn var látinn fylgja tölvupóstinum í viðhengi og hann 

má sjá í Viðauka 2. Mikilvægt er að hafa í huga að tilgangur rannsóknarinnar er ekki að 

alhæfa niðurstöður á þýðið enda hentar hentugleikaúrtak ekki í þeim tilfellum (Merriam, 

2008; Padgett, 2008). Óskað var eftir viðtali við stjórnendur sem hefðu þekkingu á verklagi 

vinnustaðarins í tengslum við kynferðislega áreitni. Val á viðmælendum miðaðist fyrst og 

fremst við að fá innsýn í ólíka vinnustaði, bæði hvað varðar stærð og gerð. Eigindlegra 

gagna var aflað hjá átta stjórnendum. Viðmælendurnir voru ýmist framkvæmdastjórar, 

stjórnendur, mannauðsstjórar, sérfræðingar á mannauðssviði eða eigendur. Þeir störfuðu 

allir á mjög ólíkum vettvangi. Þar á meðal voru tekin viðtöl við stjórnendur hjá lífeyrissjóði, 

hótelkeðju, framleiðslufyrirtæki, upplýsingatæknifyrirtæki, ríkisstofnun, fasteignafélagi, 

prentsmiðju og lánastofnun. Starfsmannafjöldi var frá 20 til 650 manns. Meðal 

starfsmannafjöldi vinnustaða viðmælenda var 181. Flest fyrirtækin falla undir almenna 

vinnumarkaðinn en tvö af átta falla undir hið opinbera. Sjö af átta viðmælendum störfuðu 

á vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu en einn starfaði á Norðurlandi. Öllum 

viðmælendum var gefið kvenkyns dulnefni. Með því getur rannsakandi tryggt að ekki sé 

hægt að tengja svör til starfsmanna eða fyrirtækja.  

Rannsakandi var með spurningalista til hliðsjónar og tók hálfopin viðtöl. Tekið var fram 

við viðmælendur að þeir mættu fara út fyrir þennan spurningalista til þess að tryggja að 

þeir gætu komið sinni reynslu og skoðun á framfæri með góðu flæði. Þannig gafst 

rannsakanda færi á að hafa spurningalista til viðmiðunar til þess að auka innsýn sína á 

meginmarkmið rannsóknarinnar. Um leið jókst innsýn með opnum spurningum og frjálsu 

flæði samræðna (Helga Jónsdóttir, 2013; Merriam, 2009). Viðtölin voru tekin frá 28. júlí 



 

41 

til 25. ágúst 2020. Rannsakandi fékk leyfi til þess að hljóðrita viðtölin á síma og tölvu og 

fóru þau fram þar sem viðmælanda hentaði hverju sinni. Í lokin voru þrjú viðtöl tekin í 

gegnum fjarbúnað vegna aðstæðna sem sköpuðust í samfélaginu vegna COVID-19. Lengd 

viðtalanna var allt frá 42 til 66 mínútur. Meðallengd þeirra var 50,5 mínútur. 

Gagnaöflun rannsakanda fólst einnig í viðamikilli vinnu með fyrirliggjandi gögn. 

Fræðileg vinna rannsóknarinnar hafði það markmið að gefa aukna innsýn í málefnið sem 

og að móta spurningalista sem væri til þess fallinn að ná fram meginmarkmiði 

rannsóknarinnar. Fyrirliggjandi gögn um viðfangsefnið voru fyrst og fremst fengin úr 

bókum, ritrýndum rannsóknum, lögum og reglugerðum, opinberum skýrslum og af 

vefsíðum.  

 Meðferð og greining gagna  

Viðtölin voru öll afrituð orðrétt samdægurs eða daginn eftir til þess að tryggja að 

upplýsingarnar væru ferskar í minni rannsakandans, sem gat þá skráð hjá sér punkta og 

athugasemdir. Við gagnaöflun og úrvinnslu var mikið lagt upp úr að tryggja nafnleysi og 

viðhalda trúnaði. Strax eftir að viðtalið var afritað var hljóðupptökunni eytt til þess að 

vernda persónuupplýsingar viðmælanda. Einnig var öllum samskiptum við viðmælanda 

eytt. Við úrvinnslu og greiningu gagnanna var alltaf notast við dulnefni. Einnig var strikað 

út úr textanum ef að viðmælandi nefndi vinnustaðinn á nafn eða tók fram atriði sem mátti 

mögulega tengja við vinnustaðinn, enda kom það ekki að sök varðandi niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þegar búið var að taka öll viðtölin og afrita þau hófst greiningarvinna 

með kerfisbundnum aðferðum. 

Notast var við tvær aðferðir við greiningu viðtalanna. Annars vegar var notast við 

aðferðir Starfsendarannsókna til þess að skoða viðhorf viðmælenda til starfsaðstæðna og 

eigin starfshátta. Þannig mátti fá dýpri innsýn í markmið rannsóknarinnar og betur komið 

fram með tillögu um samræmda stefnu og verklag. Einnig var notast við greiningaraðferð 

grundaðrar kenningar með opinni kóðun. Það fól í sér að rannsakandi las ítarlega yfir hvert 

og eitt viðtal fyrir sig og reyndi að finna orð, atriði eða atburði sem voru endurtekin og 

samræmdust á milli viðtalanna. Með þessari blönduðu aðferð má koma í veg fyrir að gögn 

eða upplýsingar sem eru veigamikil fari framhjá rannsakanda. Þannig má greina úr svörum 

ákveðin mynstur og þemu sem eru bæði fyrirfram plönuð og óvænt (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Út frá þessari greiningarvinnu fékk rannsakandi fram fjögur þemu 
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og flokkuðust þau síðan í 11 undirkóða. Þemun voru starfsumhverfi, forvarnir, 

málsmeðferð og að lokum viðhorf og reynsla. Til þess að auka yfirsýn rannsakanda á 

þemunum var notast við litakóðun á hverju þema fyrir sig. Undirkóðarnir sem var notast 

við voru mannauðurinn, vinnustaðamenning, stefna, áætlanir, upplýsingagjöf og fræðsla, 

tilkynningarferli, aðgerðaáætlun, úrlausn, metoo-byltingin, stór og lítil fyrirtæki, og að 

lokum samræmdar aðgerðir stjórnvalda. Rannsakandi gat dregið ályktanir með því að 

bera saman svör viðmælenda í hverju þema fyrir sig. Til að mynda gáfu öll fjögur þemu 

tækifæri til að álykta svör við rannsóknarspurningunum, en þó mismikið. Mest var notast 

við viðhorf og reynslu, málsmeðferð og forvarnir í tengslum við það. Starfsumhverfi var 

ekki mikið nýtt við ályktun en gaf þó góða innsýn í vinnustaðina.  

 Réttmæti og áreiðanleiki 

Þegar kemur að eigindlegum rannsóknum þarf að hafa í huga að rannsakandi er 

meginmælitæki rannsóknarinnar og getur haft áhrif á niðurstöðurnar (Helga Jónsdóttir, 

2013). Þess vegna kynnti rannsakandi sér þá vankanta sem rannsóknin bar með sér áður 

en hafist var handa við viðtölin og mótun spurningalistans. Rannsakandi lagði mikla 

áherslu á að sýna algjört hlutleysi þegar unnið var við rannsóknina. Allar fyrirfram 

hugmyndir og skoðanir voru lagðar til hliðar við rannsóknarvinnu, þá sérstaklega við öflun 

og greiningu ganga. Helsti vankantur rannsóknarinnar er í raun og veru smæð hennar. Þó 

komu upp önnur vandamál við rannsóknarvinnuna en það var helst í tengslum við öflun 

viðmælenda og ófyrirsjáanleg vandamál. Þegar kom að öflun viðmælenda var lagt upp 

með að bera saman litla og stóra vinnustaði út frá fjölda starfsmanna. Stefnt var á að fá 

fjóra viðmælendur af vinnustöðum með færri en 50 starfsmenn og fjóra viðmælendur af 

vinnustöðum með 50 eða fleiri starfsmenn. Það reyndist erfitt að fá viðtöl almennt en þó 

sérstaklega af minni vinnustöðum. Á endanum fengust viðtöl við tvo litla vinnustaði og 

sex stóra miðað við þessa skilgreiningu á stærð vinnustaða. Markmiðið um að ná fram 

fjölbreyttum vinnustöðum tókst þó vel og voru þeir allir úr ólíkum geirum sem gaf mjög 

fjölbreytta innsýn í viðfangsefnið. Ófyrirsjáanleg atriði settu strik í reikninginn í 

rannsóknarvinnunni. Þar á meðal voru settar takmarkanir á fundum innan vinnustaða 

vegna COVID-19. Tveir viðmælendur höfðu misst starf sitt nýlega en gátu þó gefið góða 

innsýn, annar á nýjum vinnustað og hinn á fyrrum vinnustað. Einnig reyndist erfitt að fá 

fólk í viðtal vegna skerðingar á starfshlutfalli annars vegar og álagi hins vegar og þurftu 
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tveir viðmælendur að hætta við með stuttum fyrirvara vegna þessa. Engu að síður tókst 

að fá nýja viðmælendur í tæka tíð. Rannsakandi hugaði sérstaklega að spurningalistanum 

til þess að tryggja að hann væri vel ígrundaður og innihéldi engar leiðandi spurningar. Að 

lokum má taka fram að úrtak rannsókna endurspeglar ekki alltaf nógu vel þýðið. Það getur 

haft áhrif á niðurstöðurnar sem þar af leiðandi endurspegla einungis upplifun ákveðins 

hóp einstaklinga (Helga Jónsdóttir, 2013; Padgett, 2008). 

Mikilvægt er að hafa siðferðisleg álitamál sem gætu komið upp við rannsóknina í huga 

til þess að hún stangist ekki á við mikilvæg siðferðisleg viðmið. Til þess að koma í veg fyrir 

slíkt var trúnaður tryggður í öllu ferlinu, samþykki viðmælenda fengið til þess að taka upp 

viðtalið, viðmælendur upplýstir um rannsóknina ásamt að bera virðingu fyrir ólíkum 

skoðunum, menningu og gildismati (Háskóli Íslands, 2014). Samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 var ekki þörf á samþykki 

Persónuverndar við gerð þessarar rannsóknar. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður sem komu úr greiningarvinnu 

rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar voru flokkaðar í fjögur meginþemu og 11 undirkóða. 

Hvert þema skiptist niður í tvo til fjóra undirkóða sem notast var við til þess að flokka svör 

viðmælenda varðandi þeirra þekkingu, nálgun og upplifun á viðfangsefninu. Þessi þemu 

og undirkóðar verða útlistuð og rædd hér með beinum og óbeinum tilvitnunum frá 

viðmælendum eftir því sem gefur besta sýn á gögnin. Rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar voru hafðar til hliðsjónar í gegnum allt greiningar- og úrvinnsluferlið. Gætt 

var nafnleyndar viðmælenda með því að gefa öllum átta viðmælendum, sex konum og 

tveimur körlum, kvenkyns dulnefni af handahófi, þau eru Ásta, Bryndís, Gréta, Kristín, 

Rakel, Rannveig, Rósa og Þuríður.  

4.1 Starfsumhverfi 

Fyrsta þemað var starfsumhverfi vinnustaðanna sem viðmælendurnir starfa á. 

Undirkóðarnir þar voru mannauður og vinnustaðamenning. Viðmælendurnir voru spurðir 

út í ýmsa þætti starfsumhverfis vinnustaðanna sem nýttust bæði í niðurstöðum og í 

aðferðafræðikaflanum. Upplýsingar um vinnustaðamenningu sem voru nýttar hér í 

niðurstöðum komu fyrst og fremst út frá sniðmátsaðferðinni. Hins vegar fengust 

upplýsingar um mannauðinn fyrst og fremst þegar leitast var eftir fleiri einkennum 

starfsumhverfis við úrvinnslu gagnanna út frá grundaðri kenningu. Þar komu til viðbótar 

áhersla á mun á kynslóðum, valdi og menningu meðal starfsmanna. 

 Mannauðurinn 

Mannauður vinnustaða getur krafist ólíkrar nálgunar, þjálfunar og fræðslu þegar kemur 

að kynferðislegri áreitni. Rannsakandi tók eftir því að kynslóða- og menningarmunur 

mannauðsins kom oftast upp í þessu samhengi. Rósa lagði áherslu á mikilvægi þess að 

virkja mannauðinn á þann hátt að allir starfsmenn hefðu sína rödd og gætu haft áhrif á 

starf sitt. Hún lýsti því sem svo að hver og einn starfsmaður hjá henni væri í raun 

gæðastjóri.  
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Rakel nefndi að „það sem kannski ung stúlka í dag telur sem áreitni finnst mér kannski 

compliment, æj þetta er svo misjafnt, ég er náttúrulega allt önnur kynslóð“. Þuríður fann 

fyrir breytingu innan vinnustaðarins þegar mannauðurinn yngdist, „áður var 

vinnustaðnum stjórnað af svona eldri körlum, 50 til 60 plús og þá voru kannski önnur gildi 

og hugsanlega ekki alveg jafn víðsýnir og yngri kynslóðin“. Rannveig fann fyrir 

kynslóðamuninum í fræðslunni á þann hátt að yngri kynslóðin kallaði á nýjungar í fræðslu 

og upplýsingaveitu vinnustaðarins:  

Við vorum að taka þessa fræðslu yfir rafrænt og snertir þá líka móttöku 
starfsmanna, að þeir fái upplýsingar og skoða það þá bara þegar þeim hentar. 
Þurfa ekki endilega að gera það sko fyrstu vikuna eða fyrstu dagana í vinnunni 
eða þess háttar. Það er bara komin ný kynslóð sem að er rafræn og gerir 
hlutina í skömmtum.  

Menningarmunurinn kom fram á þann hátt að hann gat skapað erfiðari aðstæður fyrir 

samskipti. Á vinnustað Rakelar voru til staðar 40 ólík þjóðerni svo menningarmunurinn 

kom stundum upp sem áskorun. Rakel nefndi að „við höfum oft sagt að við þurfum að 

vera vel að okkur í svona sögu Evrópu […] þú setur ekki karl og konu sem yfirmann og 

hefur austur-evrópskan karlmann undir henni“. 

 Vinnustaðamenning 

Vinnustaðamenning getur skapað grundvöll fyrir að óæskileg hegðun þrífist innan 

vinnustaðar eins og fjallað var um í fræðilegum kafla ritgerðarinnar. Margir viðmælendur 

voru sammála því. Gréta lagði áherslu á að mikilvægt væri að móta 

vinnustaðamenninguna á ákveðinn hátt til þess að fá öll mál á borðið. Hún sagði: 

„Vinnustaðamenning verður að vera með þeim hætti að þetta sé ekki liðið og þannig 

koma fram þær tilkynningar sem eiga að koma fram.“ Langflestir viðmælendurnir voru þó 

á því að vinnustaðamenningin á þeirra vinnustað ýtti ekki undir óæskilega hegðun líkt og 

kynferðislega áreitni. Vinnustaðamenningin á þessum 8 vinnustöðum var eins fjölbreytt 

og vinnustaðirnir sjálfir. Hún var allt frá því að vera fjölskyldumiðuð og opin yfir í að vera 

kerfisbundin og íhaldssöm. Langflestir töluðu þó um mjög jákvæða vinnustaðamenningu 

líkt og Kristín sem hafði orð á henni með þessum hætti: „Vinnustaðamenningin er 

ofsalega góð og það er rosaleg samheldni. Þú mætir alltaf jákvæðu viðmóti og það er team 

player stemning, við störfum saman í þessum verkefnum og við leysum þetta saman sem 

ein heild.“ Rannveig talaði þó um að vinnustaðamenningin hefði breyst mikið síðastliðin 
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tvö til þrjú ár þegar komu nýir eigendur og ný stjórn, hún sagði: „Þegar ég byrjaði voru 

gildin okkar ekki bara skraut á vegg, allir voru að lifa gildin. Það var miklu meira hjarta […] 

þetta var orðið meiri bara skiptidíll. Ég mæti í vinnuna fyrir laun.“ Rannveig lýsti 

vinnustaðamenningunni sem karllægri og þegar hún var spurð hvort 

vinnustaðamenningin á hennar vinnustað gæti ýtt undir óæskilega hegðun líkt og 

kynferðislega áreitni svaraði hún: 

Því miður já, og þá á ég við munnleg í formi brandara, comment og þess háttar 
frekar en atferli eða hegðun sem er líkamleg. Því miður er það þannig bara 
svolítið menningin hjá æðstu stjórnendum og svona mentalið þeirra sko, en 
það er svona tilhneiging til þess að vera ekki að átta sig á því að það sem að 
kannski var í lagi innan gæsalappa fyrir 20 árum, 30 árum að það sé ennþá í 
lagi í dag.  

Rannveig áréttaði samt að þetta ætti ekki við um alla stjórnendur og að þetta væri mjög 

einstaklingsbundið. Margt getur hjálpað til við að hvetja til jákvæðrar 

vinnustaðamenningar, þar á meðal opin umræða og góð upplýsingaveita. Kristín nefndi 

einmitt að kynferðisleg áreitni gæti orðið mikið feimnismál, sérstaklega á vinnustöðum 

með karllæga vinnustaðamenningu:  

Þetta er svona málefni sem að […] er alltof hulið og þetta er svona hush hush 
umræða sem að á ekki að vera […] þetta þokast alltaf áfram og allt það en 
bara alltof hægt og þetta er örugglega alltof víða á mörgum stöðum. Því miður 
er þetta örugglega meira í svona karllægum stöðum með svona húmor.  

Bryndís nefndi að upplýsingaveitan innan vinnustaða væri svo mikilvæg að hún ætti að 

vera hluti af vinnustaðamenningunni sjálfri:  

Ég held hins vegar bara með þetta eins og annað að það sé aldrei nógu mikið 
af fræðslu og að reyna að leita leiða […] með sem fjölbreyttustum hætti til að 
þetta verði hluti af kúltúrnum. Þetta á að vera partur af 
vinnustaðamenningunni, þetta er ekki tískufyrirbrigði eða tékklisti. Þetta 
skiptir miklu máli til að tryggja bara góða líðan starfsfólks og heilbrigðan 
vinnustað.  

4.2 Forvarnir 

Annað þemað voru forvarnir vinnustaðanna sem viðmælendurnir starfa á. Undirkóðarnir 

þar voru stefna, áætlanir og að lokum upplýsingagjöf og fræðsla. Viðmælendurnir voru 

spurðir út í ýmsa þætti forvarna og helst voru nýttar upplýsingar um stefnu 

vinnustaðanna, hvernig stefnumótunarferli fór fram og hvernig starfsfólk tók þátt í því. 
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Einnig voru upplýsingar nýttar um aðrar forvarnir líkt og hvernig upplýsingagjöf og fræðsla 

fer fram innan vinnustaðanna og hvaða áætlanir eru til staðar. Upplýsingar út frá 

spurningunum um forvarnir komu fyrst og fremst út frá sniðmátsaðferðinni.  

 Stefna 

Öll fyrirtækin voru með til staðar stefnu í tengslum við kynferðislega áreitni en þó mis 

ítarlega. Flestir vinnustaðir voru nú þegar komnir með slíka stefnu fyrir #églíka-

byltinguna. Rannveig nefndi þó að byltingin hefði ýtt þessari stefnu í framvindu:  

Það var náttúrulega þjóðfélagsumræðan og alþjóðlega umræðan, náttúrulega 
#metoo-byltingin sem að svona aðeins opnaði augu. Ekki bara okkar held ég 
heldur held ég frekar allra sko, sem að hérna, ýtti okkur út í það að skoða þessi 
mál nánar.  

Stefnur á vinnustöðum viðmælenda voru settar á laggirnar allt frá árinu 2009 til ársins 

2020. Nýjasta stefnan var sett fram í janúar á þessu ári en Þuríður sagði: „Þetta er það 

sem við eigum, sem allir vinnustaðir eiga að vera með samkvæmt einhverri reglugerð. Við 

vorum ekki með svona stefnu og höfðum aldrei verið með svona síðan 2015.“ Út frá 

svörum viðmælenda mátti lesa að hvatinn fyrir stefnumótuninni kom annars vegar frá 

lagalegri skyldu líkt og skráning fyrirtækis á hlutafjármarkað eða inntöku 

jafnlaunastefnunnar. Hins vegar kom hann út frá reynslu af tilkynningu eins og átti sér 

stað á vinnustaðnum þar sem Þuríður starfar. Þegar hún var spurð út í helsta hvatann fyrir 

því að fara út í þessa stefnumótun svaraði hún:  

Vegna þess að það kom upp mál hjá okkur, undir lok síðasta árs, þar sem 
starfsmaður taldi sig verða fyrir einelti […] í kjölfarið fórum við að skoða hvort 
við þyrftum ekki að eiga formfastara ferli til að gera þetta og rákum okkur á 
það að við vorum að vanrækja það að setja þessar reglur og settum þær í 
kjölfarið.  

Stefna um kynferðislega áreitni er oft á tíðum hluti af stefnu um einelti, kynbundið ofbeldi 

eða annars konar ofbeldi á vinnustaðnum eða tvinnuð í ýmsar aðrar stefnur 

vinnustaðarins líkt og átti við um vinnustað Ástu: „Þetta kemur fram í rauninni á ýmsum 

stöðum og stjórnarhættir fyrirtækisins eru í rauninni mjög þróaðir og við erum með mjög 

mikið af stefnum í […] við setjum aldrei neitt á blað nema við getum staðið við það.“ 

Rannveig benti á mikilvægi þess að hafa sérstaka stefnu um kynferðislega áreitni. Hún 

sagði að stefnan hefði upphaflega verið hluti af annarri stefnu en að það hefði ekki verið 
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nógu ítarlega tekið tillit til kynferðislegrar áreitni þar. Hún sagði: „Við vorum með 

jafnréttisstefnu þar sem var aðeins þreifað á þessu en var bara ein til tvær setningar, en 

ekkert sér eða ítarleg stefna.“  

Mjög misjafnt var eftir vinnustöðum hversu mikil vinna var lögð í stefnumótunina í 

tengslum við kynferðislega áreitni. Nokkrir vinnustaðir lýstu stefnu sinni sem 

„hefðbundinni“ og það sem einkenndi mörg svör var setningin „við vorum ekki að finna 

upp hjólið“. Innan vinnustaðar Þuríðar var til að mynda ekki lögð mikil vinna í 

stefnumótunina innan vinnustaðarins heldur notast við sterkar stefnur annarra 

vinnustaða og þær aðlagaðar að vinnustaðnum. Hún lýsti því ferli sem svo:  

Það var ekki merkilegt sko […] ég fór bara í gegnum þær stefnur sem eru 
opinberar sem að maður getur komist í og fann það sem mér fannst fýsilegast 
þarna og aðlagaði þær að okkur. Við vorum ekkert að finna upp hjólið. Við 
leituðum ekkert til utanaðkomandi aðila og vorum ekki að reyna að semja 
þetta frá grunni.  

Samkvæmt viðmælendum var misjafnt eftir vinnustöðum hvort starfsmenn fengu að taka 

þátt í stefnumótuninni. Það var allt frá því að virkja alla starfsmenn og yfir í að einungis 

einn aðili kom að stefnumótuninni. Hjá Bryndísi var til dæmis lagt upp úr mikilli þátttöku 

allra starfsmanna í stefnumótuninni, hún sagði:  

Það er lagt upp með ríkri þátttöku starfsmanna, afstöðu og aðkomu þeirra. 
Þannig að það fari bæði í rýni til starfsmanna sem heildar, þar sé fulltrúi 
starfsmanna, fulltrúi stéttarmanna og trúnaðarmanna og stjórnenda sem 
koma að vinnunni og það er þannig að það hafi allir slíka aðkomu. 

Nánast allir viðmælendur voru ánægðir með sína stefnu og töldu ekki þurfa að breyta eða 

bæta hana neitt sérstaklega. Rannveig var ánægð með stefnuna á sínum vinnustað og 

lagði áherslu á að innihaldið skipti meira máli heldur en að koma með nýjungar: „Þarna 

er ekki markmiðið að koma með eitthvað nýtt og flott heldur bara eitt grundvallaratriði 

sem að þarf að vera vel gert og vera til staðar og virka vel.“ Þegar kom að innihaldi 

stefnunnar mátti lesa úr viðtölunum þrjá meginþætti sem viðmælendurnir töldu vera 

mikilvægt að stefna innihéldi. Í fyrsta lagi væri til staðar yfirlýsing um að háttsemin væri 

ekki liðin innan vinnustaðarins. Langflestir tóku fram að skýrt þyrfti að koma fram í 

stefnunni að kynferðisleg áreitni væri ekki liðin innan vinnustaðarins undir neinum 

kringumstæðum. Kristín sagði: „Hún er ofsalega hefðbundin, þú veist þetta er eitthvað 

sem að við líðum alls ekki innan fyrirtækisins og það er komið þar mjög skýrt inn á það. Ef 
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að við verðum upplýst um slíkt þá er tekið á því með föstum tökum eftir ákveðnum 

ferlum.“ Í öðru lagi að kynferðisleg áreitni væri skilgreind. Flestir vinnustaðirnir nýttu 

skilgreininguna úr lögum í þessum tilgangi og aðrir tóku einnig dæmi. Gréta nefndi að hún 

hefði leikið eftir nokkur dæmi um óviðeigandi framkomu þegar hún kynnti stefnuna: „Þú 

átt ekki að vera að hérna leggja hendur til dæmis á fólk eða að klappa því að óþörfu og 

sýna svona nándartakmörkun, þú átt að virða nándina og þú átt ekki að vera með 

klámbrandara, þú veist það er ekki, það er bara aldrei gott.“ Í þriðja lagi var að ábyrgð og 

aðgerðir vinnustaðar gagnvart starfsmönnum sínum kæmu fram. Þegar kom að ábyrgð 

vinnustaðar nefndi Rakel að „síðan eru ýmsar útfærslur, til dæmis að stjórnendur beri ekki 

einungis ábyrgð á störfum starfsfólks heldur einnig grundvallarreglum samskipta innan 

vinnustaðarins“. Rannveig nefndi að innan stefnunnar væri mikilvægt að „vekja athygli á 

þessu og tala um að þetta sé ekki liðið og geti valdið brottvísun eða áminningu […] 

aðgerðum lýst og fleira. Ég held að þetta sé svona það sem er innihald hjá flestum“. 

Þegar viðtölin voru greind mátti sjá sammæli í svörum hvað vinnustaðir þyrftu helst að 

hafa í huga til þess að tryggja að stefnan sinnti sínu hlutverki. Það var annars vegar að 

endurskoða stefnuna og hins vegar upplýsa og fræða starfsfólk um hana. Sumir 

vinnustaðir lögðu áherslu á að endurskoða stefnu um kynferðislega áreitni reglulega á 

meðan aðrir endurskoðuðu stefnuna frekar eftir þörfum. Kristín og Ásta sögðu báðar að 

stefnur væru alltaf uppfærðar og endurskoðaðar árlega. Kristín nefndi í því samhengi: 

„Maður getur alltaf bætt og gert betur, alltaf reynt að gera skýrara eins og mögulega hægt 

er, þannig það má alltaf rýna þetta betur.“ Ásta tók undir þetta en bætti við í tengslum 

við mikilvægi þess að upplýsa starfsfólk og fá það til að vinna með stefnuna svo að hún 

leysist ekki upp einhvers staðar: 

Stefnumótun, sérstaklega um þessa stefnu […] leiðir af sér ýmsar afurðir eins 
og þessa stefnu, þá taka starfsmenn […] mjög virkan þátt, það fer mjög mikil 
og ítarleg vinna í stefnumótun […] þar sem að við vinnum í hópum og teymum 
til að framkvæma alls konar verkefni og skila af sér afurðum, svo er þetta 
kynnt innan stjórnar.  

Rakel sagði: „Þetta er eins og með margar aðrar stefnur, það má alltaf halda þessu meira 

á lofti og kynna betur. Það geta ekki allir bara náð utan um þetta eftir fyrsta 

nýliðafundinn.“ Þuríður kom síðan með annað sjónarhorn þegar hún var spurð út í 

endurskoðun á stefnu: „Ég geri ekki ráð fyrir því að það verði nema þegar reynir á hana 
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og við rekum okkur á vankanta.“ Viðmælendur voru nánast allir sammála um að 

starfsmenn væru almennt vel upplýstir um stefnuna en vegna tímaleysis var ekki búið að 

kynna hana á vinnustað Þuríðar. Þegar hún spurð hvort stefnan hefði verið kynnt fyrir 

starfsmönnum svaraði hún: „Við höfum ekki gert það enn þá […] ég ætlaði að fara að segja 

að það væri svo stutt síðan við settum hana en það er kominn ágúst.“ Hún bætti síðan við 

að COVID-19 hefði ekki verið aðal valdur þess að stefnan var ekki kynnt: „… ég treysti mér 

ekki til þess að segja að við værum búin að kynna stefnuna þó að þetta hafi ekki gerst því 

að einhvern veginn hleypur tíminn fram hjá manni, sérstaklega varðandi starfsmenn.“ 

Þrátt fyrir skort á fræðslu um stefnuna var Þuríður sammála öðrum viðmælendum um 

mikilvægi hennar.  

 Áætlanir 

Flestir vinnustaðir með fleiri en 25 starfsmenn voru með jafnréttisáætlun. Miðað við svör 

viðmælenda var vinnustaður Bryndísar kominn lengst í því máli að móta jafnréttisáætlun 

út frá kynferðislegri áreitni. Til að mynda hafði jafnréttisáætlunin þeirra hlotið 

staðfestingu Jafnréttisstofu. Hún lýsti þeirra áætlun svona:  

Í jafnréttisáætluninni er að finna sem sagt markmið og aðgerðir til þess að ná 
fram markmiðum og meðal þeirra aðgerða er sem sagt að […] skipa 
öryggisteymi sem hefur það hlutverk að vera stjórnendum og starfsfólki til 
stuðnings og til samráðs þegar mál varða kynferðislega áreitni eða 
vísbendingar um slíkt koma upp. 

Þuríður sagði að mótun jafnréttisáætlunar hefði nú þegar komið til tals þó að 

starfsmannafjöldi væri ekki kominn yfir 25, hún kom með góðan punkt: „Það er ekki þar 

með sagt að maður þurfi að bíða eftir þessum starfsmönnum til þess að það gerist. Það 

styttist í það allavegana, hvort sem að það verður að okkar eigin frumkvæði eða bara út 

af skyldum.“ Að setja upp jafnréttisáætlun er stórt verkefni og Rósa kom með þann punkt 

að það væru alltof miklar kröfur settar á fyrirtæki að setja upp alls konar verklag og 

skýrslur:  

Maður á að gera jafnréttisáætlun og allt þetta en það bara getur ekki farið í 
forgang núna, það er annað sem að þarf að […] maður þarf að eiga fyrir 
launum og eiga fyrir alls konar gjöldum og reka fyrirtækið […] þú auðvitað 
gerir fullt af góðum hlutum en þú getur ekki sett allt í einu jafnréttisáætlun og 
allt annað til hliðar [þegar] þú þarft að skila jafnréttisáætlun fyrir stjórnvöld. 
Mér finnst að þetta ætti að […] maður ætti bara svona aðeins að fá […] að 
ráða ferðinni sjálfur með þetta.  
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Fæstir viðmælendur könnuðust við að áætlun um heilsuvernd eða áhættumat væri 

framkvæmd innan vinnustaðarins í tengslum við kynferðislega áreitni. Það var aftur 

vinnustaður Bryndísar sem var til fyrirmyndar í því en planið var að endurmeta það á 

næstunni: „Það er verið að leggja bæði áherslu á andlega og líkamlega þætti eins og heilsu 

og líðan […] það verður meðal annars farið inn á þessa þætti.“ Þuríður nefndi að áætlun 

um heilsuvernd og áhættumat í tengslum við kynferðislega áreitni væri ekki til staðar hjá 

hennar vinnustað en nefndi að „þetta er svona hluti af þroskaferlinu hjá okkur“.  

 Upplýsingagjöf og fræðsla 

Langflestir viðmælendur nefndu að fræðsla og upplýsingagjöf væru með mikilvægustu 

forvörnum gegn kynferðislegri áreitni. Langflestir voru ánægðir með upplýsingaveituna 

innan vinnustaðarins en áttuðu sig á því að það væri stanslaust verkefni sem þyrfti að 

huga að. Kristín hafði þó orð á því að „maður er stundum að velta fyrir sér [hvort] næsta 

skref til að gera hana enn betri væri að mata fólk með skeið, sko“, en ferli upplýsingagjafar 

og fræðslu innan vinnustaðar Kristínar var tiltölulega fjölbreytt og þróað. Hún nefndi 

einnig að það kæmu oft kvartanir frá starfsmönnum um að það væri alltaf verið að fara 

yfir sama efnið en hún kom með gott svar við því: „Yfirskriftin er sú sama en nálgunin er 

öðruvísi og maður hefur alltaf gott að heyra þetta aftur og aftur.“ 

Flestir viðmælendur nefndu að þeir væru með ólík form af fræðslu og upplýsingagjöf, 

þar á meðal kom fram nýliðafræðsla, félagafræðsla, starfsmannafundir, námskeið og 

rafræn fræðsla. Flest fyrirtækin voru með til staðar rafrænt fræðslu- og upplýsingakerfi 

eða að vinna í að setja slíkt upp þar sem allir starfsmenn gætu lesið sér til á sínum hraða. 

Rakel nefndi að slíkt kerfi hentaði mjög vel á sínum vinnustað enda væru starfsmenn af 

40 þjóðernum, með ólíkt menntunarstig og fjölbreyttar starfsstöðvar innan 

vinnustaðarins. Erfitt væri að bjóða upp á svo fjölbreytta kennslu augliti til auglitis. Þar 

gátu þau boðið upp á upplýsingagjöf á þremur tungumálum; ensku, pólsku og íslensku. 

Vert er að nefna að kröfur eru gerðar um kunnáttu í ensku eða íslensku til þess að sækja 

um starf á vinnustaðnum. Hún tók fram: „Við erum með rafrænt kennsluforrit sem heitir 

Eloomie […] þangað þurfa starfsmenn að fara inn og yfirmaður fylgist með […] tekið próf 

í lokin og þú kemst ekki í gegn nema að svara.“ Sumir vinnustaðir tóku fræðsluna enn 

lengra og buðu upp á fyrirlestur, heimsóknir eða efni líkt og bæklinga, handbók eða 

myndbönd. Kristín kom inn á mikilvægi þess að hafa fjölbreyttar forvarnir í tengslum við 
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kynferðislega áreitni ásamt að þróa og endurskoða þær reglulega. Í tengslum við það 

sagði hún: 

Við erum alltaf að breyta aðeins milli ára fræðslunni þannig að hún verði ekki 
alltaf sú sama. Við getum alltaf bætt, breytt, rýnt og gert aðeins öðruvísi sem 
að við gerum í rauninni á hverju ári. Þú keyrir ekki sama prógrammið á hverju 
ári, ár eftir ár […] maður getur ekki alltaf verið að bjóða upp á sama efnið 
þannig maður gerir alltaf breytingar […] til að koma með öðruvísi áherslur eða 
vinkla eða til þess að opna augu fólks og eyru.  

Bryndís var sammála Kristínu og sagði: „Ég lít svo á þetta að þetta sé sífellt verkefni og við 

séum aldrei komin á þann stað að þetta sé fullkomið og 100%.“  

Nokkrir vinnustaðir huguðu sérstaklega að fræðslu til ákveðinna starfshópa í tengslum 

við kynferðislega áreitni, líkt og nýliða og stjórnenda eða yfirmanna. Flestir vinnustaðirnir 

voru með nýliðafræðslu þar sem komið var inn á meginverklag vinnustaðarins í handbók, 

með félagakennslu eða í rafrænu fræðsluforriti. Þuríður nefndi þó að slíkt væri ekki til 

staðar en það væri á sjóndeildarhringnum að setja upp nýliðahandbók. Hún lýsti 

hindrunum sem koma sífellt upp:  

Okkar ferli er alltaf svo stórt process og það er aðaláhersla lögð á starfið sem 
viðkomandi er að fara að vinna frekar en að kynna aðal […] við erum ekki með 
sérstakan mannauðsstjóra hjá okkur, ef að við værum með mannauðsstjóra 
myndi hann gera kröfu um svona nýliðahandbók sem væri til stuðnings. 

Gréta kom með þann vinkil að það væri athugunarvert ef að það þyrfti að fara sérstaklega 

yfir stefnu og verklag í kringum einelti og kynferðislega áreitni á vinnustöðum: „Þetta á 

bara ekki að vera til. Þú þarft ekki að taka þetta upp nema þetta komi upp á 

vinnustaðnum. Annars erum við í einhverri vinnustaðamenningu sem segir að það séu 

mjög miklar líkur á þessu.“ Kristín nefndi að fyrir nokkrum árum hefði fræðsla til 

stjórnenda verið tekin sérstaklega fyrir meðfram almennri fræðslu til starfsmanna. „Við 

tókum aðeins öðruvísi pól til stjórnenda heldur en almennra starfsmanna. Upp á það að 

vera vakandi fyrir því sem er að gerast, getur þú einhvern veginn séð eitthvað óeðlilegt á 

sveimi?“  

Upplýsingagjöf gerir það að verkum að starfsmenn hafa vitneskju um helstu bjargir 

vinnustaðarins þegar koma upp vandamál eða ágreiningur. Hún er oft á tíðum vanmetin 

af stjórnendum og eigendum og starfsfólk hefur yfirleitt miklar væntingar um að 

upplýsingagjöf og fræðsla sé fullnægjandi innan vinnustaðar. Rakel komst vel að orði hvað 
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þetta varðar, hún sagði: „Eitt af því algengasta sem kvartað er undan er skortur á 

upplýsingagjöf, stundum bara af því að fólk heldur að það sé meira en það er en stundum 

standa fyrirtæki sig ekki og átta sig ekki á því.“ Bryndís tók undir þetta og sagði: 

Auðvitað vilja allir meiri upplýsingar þegar maður spyr fólk út í 
upplýsingamiðlun […] það er mikið lagt upp úr því að gera upplýsingarnar 
aðgengilegar og dreifa þeim bæði munnlega og með reglulegum 
starfsmannafundum […] og í gegnum Workplace og aðrar rásir. 

Rakel nefndi að stjórnendur misstu oft boltann í tengslum við upplýsingagjöf þegar önnur 

mikilvæg verkefni kæmu upp í tengslum við starfsemi vinnustaðarins, „og það eru önnur 

mál sem eru með heitasta eldinn hverju sinni og þetta er ekkert að kalla á nema það 

jafnvel komi eitthvað mál upp að þá er brugðist við því og kannski gert átak“. Rannveig 

tók undir þetta og nefndi að það hefði verið á dagskrá að skoða nýliðafræðslu betur í 

tengslum við stefnu og verklag í kringum kynferðislega áreitni innan vinnustaðarins. Hún 

sagði: 

Það er bara því miður eins og kannski annars staðar líka að það gafst svo lítill 
tími í að vinna hluti. Við vorum svo mikið í reactive vinnu að við […] dagurinn 
fór 99% í það að bregðast við einhverju.  

Stefna, aðgerðaáætlun, tilkynningar og upplýsingaveita eru þættir sem hafa samverkandi 

áhrif hver á annan í tengslum við kynferðislega áreitni. Kristín lagði áherslu á hvað 

upplýsingaveita og fræðsla hefði mikil áhrif á allt ferlið: 

Við höfum verið að fá alls konar fyrirlesara, efni, kynningar […] rafrænt og í 
hús. Bara aðeins til þess að tala um þetta efni, hvað það er mikilvægt að opna 
þessa umræðu og koma fram með hana því annars getur maður ekki unnið 
með það […] ég held að það sé fræðsla, fræðsla og aftur fræðsla […] sem 
skiptir svo miklu máli í þessu.  

4.3 Málsmeðferð 

Þriðja þemað var málsmeðferð innan vinnustaðanna sem viðmælendurnir starfa á. 

Undirkóðarnir þar voru tilkynningarferli, aðgerðaáætlun og úrlausn. Viðmælendurnir voru 

spurðir út í ýmsa þætti sem tengjast málsmeðferð. Af þeim voru helst nýttar upplýsingar 

um helstu ferlana sem eru til staðar í tengslum við kynferðislega áreitni, ásamt reynslu og 

skoðunum viðmælenda á þessum helstu ferlum þegar tekist var á við, oft á tíðum, erfið 

verkefni mannauðsmála. 
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 Tilkynningarferli 

Allir viðmælendurnir voru sammála um mikilvægi þess að öll dæmi um kynferðislega 

áreitni kæmu í ljós og væru tilkynnt. Rósa hafði orð á því að þögnin væri hættuleg og 

nefndi að „þögnin er versti óvinurinn“. Þögnin getur verið vandamál í formi 

tilkynningaleysis, ekki einungis varðandi þolandann sjálfan heldur líka varðandi vitni. Rósa 

kom með mjög góða athugasemd um það og sagði: „Ef að við erum að þagga niður þá 

erum við hluti af ofbeldinu.“ Mikilvægt er að boðleiðir séu skýrar og að starfsmenn séu 

upplýstir um þær eða að minnsta kosti viti hvar þeir geta fengið upplýsingar um slíkt á 

auðveldan hátt. Þá nefndi Ásta til dæmis:  

Það þarf að vera skýrt hvert þú átt að leita, það er aðal málið. Ef að boðleiðir 
eru rangar þá vitum við samt alltaf að ég get haft samband við þennan eða 
hinn, eða þetta teymi ef að eitthvað kemur upp og þá þarf að fara lengra.  

Öll fyrirtækin voru með nokkra möguleika varðandi hvert ætti að tilkynna um 

kynferðislega áreitni. Algengustu boðleiðirnar voru næsti yfirmaður, starfsmannastjóri, 

mannauðsstjóri, framkvæmdastjóri, vinnuverndarfulltrúi eða trúnaðarmaður. Sumir 

viðmælendur tóku líka fram að hægt væri að leita til utanaðkomandi aðila, að alltaf væri 

hægt að leita til viðeigandi stéttarfélags og í sumum aðstæðum einnig Vinnueftirlits eða 

sálfræðings. Gréta sagði að hægt væri að leita til sálfræðings til að hjálpa til við að koma 

kvörtuninni á framfæri: „Það er hægt að panta tíma hjá sálfræðingi ef að þeir treysta sér 

ekki til að tala við fólk innan stofnunarinnar og þá myndi sálfræðingurinn koma og tala við 

mig.“ 

Allir vinnustaðirnir buðu upp á tvo til fimm kosti til þess að tryggja að ef gerandinn væri 

í raun einn af þessum aðilum þá gæti þolandi leitað annarra boðleiða. Sum fyrirtækin voru 

með starfrækta sérstaka öryggisnefnd, eins og fjallað var um í fræðilega kaflanum, eða 

sams konar teymi sem var undirbúið undir að taka á móti og vinna með málsaðilum í 

gegnum aðgerðaáætlun fyrirtækisins. Allir viðmælendurnir sem voru með slík teymi til 

staðar sögðu að starfsmenn væru vel upplýstir um hverjir tilheyrðu þessu teymi eða nefnd 

innan vinnustaðarins. Þessar nefndir og teymi báru mismunandi nöfn innan fyrirtækjanna 

en starfsmenn þeirra sinntu sambærilegu hlutverki og vinnuverndarfulltrúi. Rakel lýsti 

þeim á eftirfarandi hátt: 
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Við erum með öryggisnefndir og öryggistrúnaðarmenn, það er líka hægt að 
fara til þeirra. Þeir eru allir búnir að fara á námskeið hjá Vinnueftirlitinu […] 
þeir eiga að hafa bakgrunn eða leiðir, tæki eða tól til þess að […] taka á móti 
viðkomandi. Þetta liggur svolítið hjá þeim sem verður fyrir áreitni hvaða leið 
hann vill fara og hverjum hann treystir fyrir þessu. 

Ákveðnir starfsmenn innan vinnustaðar taka þá ábyrgð á að vera vinnuverndarfulltrúar 

og eru þeir skipaðir annars vegar af atvinnurekanda og hins vegar starfsmönnum. Ásta 

kom vel inn á hlutverk þeirra og mikilvægi þess að skipa rétt í öryggisnefnd sem viðbrögð 

við kynferðislegri áreitni og annars konar ofbeldi eða einelti: 

Starfrækt er sérstakt teymi innan félagsins sem ætlað er að fyrirbyggja og 
bregðast við málum sem tengjast einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Þeir 
leita til teymisins sem er tilgreint í viðbragðsáætluninni hverjir sitja þar og það 
eru allir meðvitaðir um það svo það er bæði hægt að hringja eða nálgast 
viðkomandi. Við reynum að hafa aðila sem svona ætti að vera auðvelt að 
nálgast […] bæði karlar og konur.  

Almennt voru upplýsingar um hvert mátti tilkynna í stefnunni eða aðgerðaáætluninni. 

Einn vinnustaður lagði áherslu á mikilvægi þess að skýrt væri hvert starfsmenn ættu að 

leita ef þyrfti að tilkynna kynferðislega áreitni. Þeirra fyrirkomulag var mjög gott, Rakel 

sagði: „Við hengdum upp í almennu rými, hjá stimpilklukkunum, myndrænt form við 

hvern á að tala og hvaða boðleiðir eru innan fyrirtækisins.“ 

Form tilkynninga getur verið fjölbreytt, flestir vinnustaðir gáfu kost á munnlegri, 

skriflegri eða rafrænni tilkynningu líkt og í gegnum tölvupóst eða innri vef vinnustaðarins. 

Þuríður tók hins vegar eftir að í aðgerðaáætlun vinnustaðarins var einungis gert ráð fyrir 

skriflegri tilkynningu og hún hafði þetta um það að segja:  

Mér finnst það eiginlega fáránlegt þegar ég les það, það á ekki að þurfa. Átt 
að geta sest niður fyrir framan yfirmann þinn og sagt frá þessu og sá aðili á að 
skrifa þetta niður og gera eitthvað með það. Það er asnalegt að gera einhverja 
formkröfu um tilkynningar. 

Minni áhersla var á form tilkynninga og meiri á að fá allar tilkynningar fram og þegar spurt 

var hvort lögð væri sérstök áhersla á að hvetja starfsfólk að tilkynna á einhvern hátt 

svöruðu margir því játandi. Bryndís kom með góðan punkt: „Já, það er lagt upp með það 

að við höfum öll það hlutverk að bregðast við ef að svo er og að tilkynna.“ Þetta viðhorf 

samræmist lögum um tilkynningarskyldu allra starfsmanna þegar kemur að einelti, ofbeldi 

eða kynferðislegri áreitni. 
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Einungis eitt fyrirtæki bauð upp á þann möguleika að koma með nafnlausa tilkynningu. 

Kristín nefndi að það væri hnappur á innri vef í þeim tilgangi en hann hefði ekki verið 

nýttur. Hún sagði að ef kæmi nafnlaus tilkynning væri lítið hægt að gera: 

Ef að maður fær nafnlaust þá getur maður eiginlega ekkert gert ef að það 
koma engin nöfn fram. En það er líka lítið hægt að gera þó að gerandinn væri 
nefndur í þessari tilkynningu af því að þá ertu bara með einhliða […] þá er svo 
erfitt að vinna með það áfram. 

Bryndís var sammála þessu og bætti við: „Það þarf líka að tryggja bæði réttindi þolanda 

og líka geranda varðandi það að það sé ekki hægt að koma með nafnlausa tilkynningu 

sem er eingöngu […] koma sínum sjónarmiðum á framfæri.“  

Á vinnustað Rannveigar er gefinn kostur á nafnleynd fyrir þolanda og vitni í kjölfar 

tilkynningar til þess að flest öll mál rati upp á yfirborðið, þá væri einungis sá sem tæki á 

móti tilkynningunni sem hefði upplýsingar um hverjir málsaðilarnir væru. Hún sagði í 

tengslum við þetta að „ef málið er það alvarlegt eða fer lengra að þá fáum við að 

sjálfsögðu leyfi þess sem gaf upp til þess að nefna við viðkomandi ef málið krafðist þess 

að það þurfti að vísa á vitni“. Gréta fékk á sitt borð nafnlausa tilkynningu þar sem annar 

starfsmaður var milligönguliður tilkynningarinnar. Vegna nafnleyndarinnar í því tilfelli var 

lítið sem Gréta gat gert en hún ákvað að ræða við meintan geranda. Hún sagði: 

Ég talaði við þennan mann […] og fer yfir þetta með honum að ég hafi fengið 
ábendingu um það að ákveðnir þættir í hans fari og hvernig framkoma gæti 
valdið misskilningi […] auðvitað kom hann af fjöllum en hérna hann fékk bara 
það verkefni að bara hugsa þetta hvort að það gæti verið eitthvað sem þyrfti 
mögulega bara að breyta hegðun.  

Kristín nefndi áhugaverðan möguleika sem hún vissi til að Landspítalinn væri að vinna 

með. Það eru hálf-nafnlausar tilkynningar til þess að hægt sé að ræða við meintan 

geranda á almennum nótum um háttsemi eða framkomu hans án þess að nafngreina 

þolanda eða taka fram að það hafi komið tilkynning. Hún gerði sér grein fyrir því að svona 

leið fylgdu kostir og gallar. Helsti gallinn samkvæmt Kristínu var að „þá er náttúrulega 

bara komin ein hlið og upplifun eins aðila“. Kostirnir voru þó kannski að fá fram 

tilkynningar sem hefðu með öðrum hætti ekki komið upp á yfirborðið. Kristín lýsti þessum 

kostum á eftirfarandi hátt: 
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Fólk bara setur það fyrir sig að stíga og gefa því þetta nafn að það hafi orðið 
fyrir […] er oft að velta því fyrir sér, er kannski ekki alveg visst um það hvort 
að þarna háttsemin sem um ræðir sé sannarlega þessi og þannig að allavegana 
varðandi það að […] þá sé kannski verið að fá upp möguleg vafatilvik eða tilvik 
sem að myndu aldrei rata fram sem ábendingar eða tilkynningar […] kannski 
viðkomandi velti fyrir sér hvort að þetta sé alveg af þessum alvarleika eða 
alveg viss um að það falli þar undir. Þetta getur verið kannski bara óæskileg 
eða kannski ekki alveg viðeigandi þó að hún sé kannski ekki á efsta 
alvarleikastigi. 

Kristín nefndi þó einnig að það gæti líka verið kostur „fyrir viðkomandi [meintan geranda] 

að fá svona heads up – heyrðu jú það er kannski eitthvað í minni framkomu, hegðun eða 

öðru sem að ég þurfi að huga betur að“. 

Þeir vinnustaðir sem höfðu ekki fengið neinar formlegar tilkynningar um kynferðislega 

áreitni á sitt borð töldu flestallir að fjöldi tilkynninga innan vinnustaðarins sýndi ekki 

raunverulega stöðu mála. Þeir töldu ekki að allar tilkynningar kæmu upp á yfirborðið. Þá 

nefndu Rakel og Ásta að sum mál væru jafnvel leyst óformlega án þess að þau væru 

tilkynnt. Rakel nefndi eftirfarandi: 

Það eru ekkert allir sem að vilja fara alla leið og ég held að það séu mun fleiri 
mál innandyra með talinu og svo hef ég rekið mig á það líka að þegar kemur 
að talinu eru sumir sem byrja að draga úr og segja „nei þetta var ekki svona“ 
og fara að efast og vilja ekki fara alla leið, það koma efasemdir, vafi, efi […] „er 
ég að gera rétt?“ […] „kannski sagði ég eitthvað eða gerði eitthvað“. 

Rannveig kom fram með þann möguleika að líkamlegt form kynferðislegar áreitni væri 

frekar tilkynnt og benti á að „líði kannski illa með eitthvað comment, brandara eða 

menningu sem er í gangi í vinnuhópnum, deild eða sviði eða heildinni en er ekkert að tala 

um það“. 

Dæmi voru um vísbendingar í þessa veru í vinnustaðagreiningu á vinnustað Kristínar. 

Hún velti þar af leiðandi mikið fyrir sér hvað þyrfti til þess að fólk stigi fram og tilkynnti. Á 

vinnustað Kristínar var til staðar stefna um kynferðislega áreitni, víðtæk aðgerðaáætlun, 

fjölbreyttar leiðir til þess að tilkynna, ítarleg upplýsingaveita og jákvæð 

vinnustaðamenning. Þá mætti spyrja hvort vinnustaðurinn væri vandamálið eða hreinlega 

samfélagið. Kristín sagði: 

Maður veit svosem alveg innst inni að þetta er skömm, að þú vilt ekki gera 
neitt úr þessu. En svona sérstaklega í kjölfar #metoo að þegar umræðan er 
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orðin meiri þá vonar maður svo innst í hjarta sínu að fólk verði þá meira tilbúið 
að opna sig.  

Þegar spurt var um hvað hægt væri að gera til þess að fækka þolendum kynferðislegrar 

áreitni og draga fram tilkynningar sem kæmu almennt ekki fram, tóku langflestir þann pól 

að það þyrfti að auka fræðslu eða upplýsingagjöf. Kristín lagði mikla áherslu á fræðslu í 

því samhengi og sagði orðrétt: 

Bara fræðsla, fræðsla og fræðsla, það er það helsta sem við getum gert 
varðandi forvarnir og ekki hætta að tala um hlutina, endalaust bara vera að 
hamra á því að þetta er ekki í boði og að þetta er ekki vinnustaður sem 
samþykkir svona hegðun. 

Þuríður tók undir áherslu á fræðslu en í því samhengi að skilgreining á kynferðislegri 

áreitni væri gríðarlega mikilvæg. „Það getur alveg verið falið eitthvað sem hvorki gerendur 

né þolendur geri sér ekki grein fyrir að sé áreitni […] út af það tengir enginn við það að sé 

brot.“ Ásta tók undir þetta hjá Þuríði og Kristínu en lagði áherslu á að fræða starfsmenn 

um réttindi sín og tryggja að allir fengju sömu málsmeðferð. Rakel lagði hins vegar áherslu 

á að gott fordæmi væri best til þess að ná því markmiði að takmarka kynferðislega áreitni 

á vinnustaðnum eins og hægt væri, en fá öll þau mál sem ættu sér stað til umræðu. Hún 

sagði:  

Það er bara alltaf áhrifaríkast þegar sést að það er tekið á málum […] það er 
hægt að fara með málin inn á borð […] og það er hlustað á þig og það er unnið 
með það og gert eitthvað í málunum. Ég held að það sé lang áhrifaríkasta 
leiðin og sýnileiki með það þannig að þær viti að þetta skjól er til staðar. 

Bryndís tók undir þetta með Rakel en setti aukna áherslu á að vinnustaðir sköpuðu traust 

og trúverðugleika: „Að fólk viti að […] það sé vel farið með slíkar tilkynningar, þetta á ekki 

að vera […] á allra vitorði. Þetta er afskaplega viðkvæmt og einstaklingur búinn að stíga 

stórt skref með því að láta vita.“ Rannveig var sammála öðrum viðmælendum varðandi 

sýnileika, fræðslu og stefnu en benti á að oft á tíðum teldu þolendur sig bera ábyrgð eða 

fengju samviskubit við tilhugsunina að tilkynna samstarfsfélaga sinn, hún sagði: 

Þeir telji sig vera ábyrga fyrir því sem að verður í kjölfarið ef að það fer þannig 
að geranda er sagt upp eða fær áminningu eða eitthvað þess háttar […] ég 
held að það sé bara að fræða og hamra á því að rétturinn er til staðar, réttindin 
eru þarna megin. Eins og ástandið er í dag […] er fólk líka hrætt við að missa 
vinnuna […] getur líka verið að fólk bara segi upp frekar en að nefna hlutina. 
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 Aðgerðaáætlun 

Það er ekki nóg að setja upp flotta stefnu. Það er grundvallaratriði að vera með ferla sem 

framfylgja stefnunni. Þar kemur aðgerðaáætlun að góðum notum, líkt og Ásta sagði:  

Ef að við setjum fram einhverja stefnu þá erum við með verkferil á bak við 
hana. Það er aldrei bara orðin tóm. Það þarf alltaf að vera mælanlegt. Það er 
mjög mikilvægt að það sé ekki bara sett fram stefna um hitt og þetta.  

Þegar kemur upp tilkynning eru helst sex þættir sem skipta sköpum í tengslum við 

aðgerðaáætlun vinnustaða. Í fyrsta lagi að til staðar séu skýrir verkferlar eða 

aðgerðaáætlun þar sem starfsmenn geta séð svart á hvítu hvaða ferli tekur við ef að þeir 

tilkynna slíkt. Ásta lýsti verkferlinum á sínum vinnustað sem var tiltölulega skýr og 

aðgengilegur fyrir alla starfsmenn í viðbragðsáætlun í tengslum við einelti, kynferðislega 

áreitni og ofbeldi: 

Þetta er í rauninni ferill […] sem sagt ef að tilkynning berst þá fer teymið yfir 
málið og gerir verkáætlun. Teymið aflar frekari gagna hjá þeim sem tilkynnir 
eða öðrum sem kunna að hafa upplýsingar og vitneskju um málið. Það gerir 
aðgerðaáætlun og leggur undir þann sem tilkynnir. Meintur gerandi er boðinn 
í viðtal og upplýstur um efni kvörtunar […] loks þegar rætt hefur við alla 
hlutaðeigandi aðila leggur teymið fram mat á heildarmynd málsins og dregur 
ályktanir og grípur til aðgerða í samræmi við það. 

Allir vinnustaðirnir voru með aðgerðaáætlun en hún var þó í ýmsu formi. Ýmist var hún 

veigamikil eða einföld, hluti af stefnunni eða sjálfstætt formskjal. Á vinnustað Rósu var 

aðgerðaáætlunin tiltölulega einföld og hluti af stefnu þeirra um kynferðislega áreitni, um 

það sagði hún: „Við koveruðum þetta allt saman í bara eitt.“ Á vinnustað Bryndísar var 

aðgerðaáætlunin sjálfstæð og veigamikil, um hana sagði hún frá megináherslunum: „Í 

viðbragðsáætluninni eru bæði leiðbeiningar og upplýsingar um málsmeðferðina, hvert þú 

getur leitað, hvernig málið er unnið, hverjir hafa aðkomu og hvernig trúnaður er 

tryggður.“ Bryndís tók einnig fram að „lögð [væri] áhersla á sáttamiðlun […] svigrúm ef að 

málin eru af þeim toga að leita til aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga […] líka með 

eftirfylgni“. 

Í öðru lagi ætti að gefa þeim sem tilkynnir færi á að stjórna ferlinu eins og lög og 

reglugerðir bjóða upp á. Flest fyrirtæki gáfu þeim sem tilkynntu ákveðið frelsi í ferlinu að 

ýmsu leyti. Þar á meðal var að velja boðleið tilkynningar, segja til um hverjir fengju að vita 

um málið og hvaða leið væri farin í málinu en það var oft háð því hversu alvarlegt málið 
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var. Í því samhengi nefndi Bryndís að „það væri ekki farið í sáttaumleitun nema með 

samþykki aðilanna, enda myndi það ekki vera vænlegt til árangurs ef það væri ekki vilji 

aðilanna að slíkt sé gert“. Ásta nefndi að flest atriði væru ákveðin í samráði við þann sem 

tilkynnti, líkt og „upplýsingar, vinnsluhraði, við hvern eða hverja er talað og hvenær“. 

Einnig kom hún inn á að ef sá sem tilkynnti teldi sér vera ógnað eftir tilkynningu um 

kynferðislega áreitni væri skoðað sérstaklega hvernig tryggja mætti öryggi hans og líðan 

á meðan könnun ætti sér stað, því mætti ná fram með „tilfærslu eða breytingum á 

staðsetningu og sveigjanleika í starfi“.  

Í þriðja lagi ætti að heita trúnaði gagnvart öllum málsaðilum á öllum stigum málsins 

eins og hægt væri til að gæta hagsmuna allra aðila. Bryndís og Rósa nefndu báðar 

mikilvægi trúnaðar. Rósa benti á að mikilvægt væri að farið væri í gegnum 

aðgerðaáætlunina með trúnað að leiðarljósi. Bryndís tók undir það og bætti við að 

„upplýsingarnar fari ekki til fleiri aðila heldur en nauðsyn þarf til að hægt sé að vinna 

málið“.  

Í fjórða lagi ætti að taka hratt og vel á öllum málum sem kæmu fram með áherslu á 

jafnræði. Bryndís sagði mikilvægt að leggja upp úr hröðum viðbrögðum til að koma 

jafnvægi á vinnuumhverfið á ný, um það sagði hún: „Það er lagt upp með að tekið sé strax 

á málum sem koma og skapa þar af leiðandi heilsusamlegt umhverfi og vinnuskilyrði 

þannig að slík háttsemi sé ekki liðin og reynt að stíga inn strax ef að það eru 

samskiptaerfiðleikar.“ Með því að hafa staðlaða aðgerðaáætlun drægi það úr líkum á að 

vandanum væri sópað undir teppið, eins og Rannveig nefndi: „Kostirnir eru sem sagt að 

við fáum ekki tilkynningu og stingum því svo inn í skúffu og gerum ekkert. Okkur ber skylda 

til þess að framfylgja og kanna og skoða og rannsaka. Komast að niðurstöðu um hvaða 

aðgerðir þarf.“ Bryndís taldi að tryggja mætti jafnræði með því að hafa til staðar skriflega 

viðbragðsáætlun: „Til að tryggja að fólk viti hvernig er farið með málið og líka að við 

meðferð þeirra sé […] alltaf með sambærilegum hætti. Að það sé samræmi í þeim efnum 

og gætt að jafnræði meðal starfsmanna, alveg óháð því hver tilkynnir.“ 

Í fimmta lagi ætti að horfa á allar hliðar málsins. Þó að þolandi fái að stjórna ferðinni 

hvaða úrlausn hentar honum best þá er mikilvægt að aðilar sem fá vitneskju um málið 

komi ekki með sleggjudóma gagnvart meintum geranda. Gréta lagði áherslu á mikilvægi 

þess að hlið gerandans væri tryggð og horft væri hlutlaust á tilkynningu um kynferðislega 
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áreitni, hún sagði: „Ef að það kemur upp ásökun þá er eiginlega bara búið að dæma 

meintan geranda“ Mikilvægi þess að allir aðilar málsins fái að deila sinni hlið er einnig 

ótvírætt og alls ekki má gleyma því að hver atburður sem tengist samskiptum hefur að 

minnsta kosti tvær hliðar. Gréta lagði áherslu á að þolandi hefði veigamikla ábyrgð líka, í 

því samhengi sagði hún: 

Þetta er nú fullorðið fólk. Það er ekki nóg að segja að þessi gerði eitthvað, þú 
verður líka að setja upp hendina og segja stopp […] ábyrgð þín sem 
einstaklings er mikil líka og mér finnst það skipta máli. Það er það sem ég segi 
hér. Þú ert ekki bara fórnarlamb sko, ekki ef að þú þegir, þú átt að segja frá þá 
strax. 

Mörk einstaklinga eru mjög misjöfn og í sumum tilfellum byggir tilkynning um 

kynferðislega áreitni á menningarmun, samskiptatakmörkunum eða hreinlega 

misskilningi. Ásta, Rakel og Þuríður komu allar inn á að mikilvægt væri að huga að þessu 

huglæga mati á hvar mörkin lægju. Þuríður taldi bestu leiðina vera að fara vel yfir hvað 

gæti flokkast undir kynferðislega áreitni og sagði: 

Þannig að það fari ekkert milli mála hvað er […] hvaða smávægilegi hlutur 
getur talist í augum eins [aðila sem] kynferðisleg áreitni en ekki annars […] ef 
að við hjálpum fólki að draga línurnar þá getum við sest fyrir framan tölvuna 
og lesið hvað á að gera næst. 

Með því að rannsaka málið vel geta vinnustaðir betur tekið ákvörðun um framhaldið og 

hvort tilkynningin eigi við rök að styðjast, enda tóku margir viðmælendurnir það 

sérstaklega fram. Vonandi er það undantekning en það er einnig mikilvægt að hafa í huga 

að stundum er enginn grundvöllur fyrir tilkynningunni. Þuríður nefndi mikilvægi þess að 

hafa það í huga, „alltaf hoppa yfir þá þúfu að það sé eitthvað til staðar, einhver 

grundvöllur fyrir kvörtuninni“.  

Í sjötta og síðasta lagi þarf að endurmeta aðgerðaáætlun reglulega eða jafnvel eftir 

hvert mál sem kemur upp. Bryndís lagði líka áherslu á að þróa og endurmeta stefnu, 

verklag og upplýsingaveitu reglulega: „Ég tel að við endurskoðunina […] þá eflaust munum 

við læra eitthvað sem megi betur fara eða vera skýrar í þeim efnum.“ Þuríður tók undir 

það en lagði áherslu á að endurmeta þyrfti aðgerðaáætlunina eftir að tilkynning berst og 

búið er að vinna í málinu til þess að skoða vankanta hennar betur: „Já, hver keyrsla í 

gegnum áætlunina er smá endurskoðun.“ 
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Samkvæmt viðmælendum voru mörg fyrirtækin með tvenns konar aðgerðaferli innan 

vinnustaðarins; formlegt og óformlegt ferli líkt og fjallað var um í fræðilega kaflanum hér 

áður. Notast er við sömu skilgreiningu á leiðunum í aðgerðaáætlun á vinnustað Rakelar. 

Hún náði að lýsa muninum á formlegu og óformlegu ferli nokkuð vel: 

Ef það er óformleg þá er rætt við þolanda og veittur stuðningur og ráðgjöf […] 
og svo er svona formleg þá er fyllt út eyðublað, gerð hlutlaus athugun, látið 
þolanda, geranda gefa upplýsingar um málið […] úrvinnsla og stuðningur og 
viðeigandi lausn. Veitt viðkomandi viðeigandi aðstoð og eftirfylgni. 

Á vinnustað Þuríðar er meginmunurinn á óformlegu og formlegu ferli sá að annars vegar 

er meiri áhersla á að skrá niður og gefa út skýrslu á máli, ferli og niðurstöðum. Hins vegar 

er meiri áhersla á sáttamiðlun án þess að skrá mikið niður. Þuríður sagði um óformlegt 

ferli: 

… biður gerandinn yfirmann sinn, en það fer eftir eðli, á kannski síður við um 
kynferðislega áreitni heldur en einelti. Það er kannski hægt að biðja um að 
hætta að vera með svona comment en þú biður ekki einhvern um að hætta 
að strjúka einhverjum. 

Hún nefndi að það ætti „frekar við um svona þessar mýkri kvartanir varðandi einelti frekar 

en kynferðislega áreitni og gerir ráð fyrir sáttaferli. Ef það er engin niðurstaða á því þá er 

tekið formlega ferlið“.  

Á vinnustöðum Rósu og Kristínar voru leiðirnar sundurgreindar á annan hátt þar sem 

óformleg leið var unnin innan vinnustaðar og formleg leið var unnin með aðstoð frá 

utanaðkomandi sérfræðingum. Rósa sagði: „Þessi óformlega leið getur verið jafnvel bara 

[…] spjall með nánasta yfirmanni. Þetta er kannski bara lagað hér og nú og upp á borð, 

búið. Það þarf jafnvel ekki að fara alveg út í þetta [formlega] ferli.“ Ekki allir vinnustaðir 

gerðu greinarmun á þessum leiðum heldur var til staðar ein leið þar sem alltaf væri rætt 

við báða aðila. Kristín nefndi í því samhengi að það væri ekki annað hægt, „það er í raun 

sett upp þannig að […] það þarf alltaf að tala við þolanda og geranda og setja upp 

aðgerðaplan og áætlun og rýna í það eftir ákveðinn tíma“. Aðgerðaáætlun langflestra 

vinnustaða gerði ráð fyrir að leyfa þolanda að velja hvaða leið eða hversu langt var farið 

með málið í aðgerðaáætluninni út frá hans aðstæðum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um kosti og galla aðgerðaáætlunar innan 

vinnustaðarins komu fram þrír meginkostir og fimm megingallar. Kostirnir voru í fyrsta 
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lagi að með aðgerðaáætlun væri hægt að skapa ferli sem væri skýrt og sýnilegt. Eins og 

Rósa nefndi þá „eru alir upplýstir um gang mála sem koma að sögu“. Í öðru lagi að hægt 

væri að rekja ákveðið ferli til að tryggja að öll mál fengju sömu meðferð. Í þriðja lagi gæti 

það aukið trú og traust starfsmanna á vinnustaðnum ef rétt væri staðið að því. Líkt og 

Bryndís kom inn á „svona gagnsæi gagnvart starfsfólkinu, bæði að vita hvað verður um 

svoleiðis tilkynningu, er eitthvað gert? Er því fylgt eftir? Að eitthvað hafi verið gert“. 

Gallarnir voru í fyrsta lagi að ferlið væri flókið og eins og Ásta nefndi gæti það leitt til þess 

að „fólk veigrar sér við því að tilkynna formlega“. Í öðru lagi að ekki væri hægt að fara eftir 

föstu ferli í svona viðkvæmum aðstæðum sem tækju á samskiptum, eins og Ásta nefndi, 

„málin geta verið rosalega erfið og fjölbreytt“. Í þriðja lagi hentaði þetta illa á litlum 

vinnustöðum, líkt og Þuríður nefndi þá gæti verið erfitt að sníða svona stefnu fyrir litla 

vinnustaði: „Sá sem að þú kvartar til getur verið náinn þeim sem að verið er að kvarta 

yfir.“ Í fjórða lagi er fín lína á milli formlegs og óformlegs ferlis og misræmi milli 

vinnustaða, og eins og Þuríður nefndi þá „er þetta bara erfið lína, hversu formlegt og niður 

njörvað á þetta að vera“. Í fimmta lagi væri möguleiki á að einhverjir misnotuðu verklagið 

og tilkynntu um kynferðislega áreitni án þess að hefði átt sér stað, eins og Gréta nefndi 

þá gæti „saklaus verið sakaður um eitthvað sem að hann hefur ekki gert“. 

 Úrlausn 

Við úrlausn á máli sem fylgir í kjölfar tilkynningar um kynferðislega áreitni er mikilvægt að 

til staðar séu skýr skilaboð um að slíkt sé ekki liðið innan vinnustaðarins. Ásta kom inn á 

hvaða skýru skilaboð gætu komið fram í stefnu og aðgerðaáætlun vinnustaða, hún sagði: 

Það eru mjög skýr skilaboð hér innandyra að slíkt er ekki liðið. Það eru bæði 
þessi skjöl og þessir verkferlar en það eru líka bara fordæmi fyrir því. Það hafa 
komið upp slík mál, það er mjög skýrlega tekið á þeim, menn eru þá bara látnir 
fara.  

Með þessu lagði hún áherslu á að tekið væri rétt á hverri einustu tilkynningu sem kæmi 

fram og hefði svo fordæmisgildi ef aðrar tilkynningar kæmu. Mikilvægt er að allir fái sömu 

málsmeðferð. Úrlausn á málum sem varða kynferðislega áreitni tengist ekki einungis 

málsaðilum heldur einnig vinnustaðnum í heild sinni. Ásta kom þessum mikilvæga punkti 

vel á framfæri og sagði: 
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Markmiðið er að upplýsa, koma í veg fyrir hegðun, koma samskiptum aftur í 
horf og tryggja að öllum líði vel á vinnustaðnum […] Samhliða úrvinnslunni eru 
skoðaðar forvarnir, samskipti, betrumbæta menninguna og staðarbrag og ef 
það er eitthvað sem er ábótavant. Málinu lýkur kannski með þeim hætti að 
tilkynnandi lætur vita að hegðunin sé hætt með formlegum hætti með 
undirskrift bæði tilkynnanda og teymisins. 

Úrlausn er lokastaða aðgerðaáætlunarinnar og viðmælendurnir töluðu mest um 

sáttamiðlun milli málsaðila eða breytingu á starfi, áminningu eða brottvísun viðkomandi 

starfsmanns. Nánast einungis voru slíkar aðgerðir nefndar í tengslum við geranda, eða 

meintan geranda. Einnig höfðu komið upp mál þar sem þolendur nýttu sér einungis 

stuðning án þess að fara í formlegt ferli, eins og Rakel kom inn á: 

Þannig að oftar en ekki þá er eins og það nægi að tala um hlutina, taka utan 
um, veita stuðninginn fyrir viðkomandi. Við höfum leyst nokkur mál svoleiðis 
og svo viðkomandi vildi ekki halda áfram eða dregið úr því að þetta væri ekki 
svona. 

Alls ekki allir vinnustaðirnir hafa fengið á borð sitt tilkynningu um kynferðislega áreitni. Af 

sjö vinnustöðum sem tóku afstöðu til þess voru fimm vinnustaðir sem höfðu þurft að 

takast á við slíka tilkynningu. Fjöldi tilfella voru allt frá einu í sögu fyrirtækis yfir í þrjú 

tilfelli á ári að meðaltali, en líkt og Kristín komst svo vel að orði þá er „eitt tilfelli einu tilfelli 

of mikið“. Rósa sagði frá eina málinu sem átti sér stað innan vinnustaðar hennar en það 

átti sér stað mörgum árum áður en þau settu upp sína stefnu um kynferðislega áreitni: 

Það var rætt við manninn og sagt að þetta væri hegðun sem væri óásættanleg. 
Þolandinn fékk að vita að þetta væri ekki eitthvað sem við sættum okkur við 
og fékk stuðning […] á endanum var þessi maður látinn fara þegar fyrirtækið 
þurfti að skera niður. 

Ásta nefndi eitt mál þar sem þurfti að notast við áminningu: „Það kom upp dæmi sem 

að viðkomandi var boðaður til viðtals og upplýstur um að þessarar hegðunar var orðið 

vart og ef að ekki sé látið af henni – hálfgert áminningarferli – þá gæti komið til 

uppsagnar.“ Í sumum tilfellum var um að ræða endurtekna hegðun hjá geranda. Ásta 

sagði frá slíku dæmi þar sem stjórnendur þurftu að grípa inn í vegna þess að hegðunin var 

endurtekin og þar með talin mjög alvarleg „[…] sérstaklega kannski um endurtekna 

hegðun að ræða þá hefur verið gripið til þess að viðkomandi var sagt upp störfum, fyrst 

gefinn kostur á að bæta hegðunina en að lokum sagt upp störfum“.  
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Rakel sagðist ekki hafa fundið fyrir þörfinni á að hlusta betur í einu tilfelli þar sem 

orðrómur var um að starfsmaður hefði beitt kynferðislegri áreitni var á endanum 

ásakaður um það formlega. Hún sagði:  

En kannski það sem gerðist er að við hlustuðum betur þegar málin koma á 
borð. Í einu tilfelli var orðrómur á undan tilfelli […] svona aaaah þessi hann 
Palli hann er nú bara eins og hann er og hann er náttúrulega ekkert að meina 
með þessu […] öllum líkaði vel við í raun og veru. Maður tekur orðróminn og 
hlustar þegar maður heyrir eitthvað og bregst kannski fyrr við […] ég held að 
það sé megin lærdómurinn.  

Rakel tók fram að maðurinn var látinn fara vegna þess að hann var í yfirmannsstöðu og 

þau töldu það mikilvægt að sýna fordæmi um að slík hegðun væri ekki liðin á 

vinnustaðnum. 

Maðurinn var í þeirri stöðu að við ákváðum að við viljum ekki hafa svoleiðis 
aðila innanborðs. Af því þetta er líka […] yfirmenn eru ábyrgðaraðilar og vilt 
þú sem yfirmaður hafa þá vitneskju að einhver í þínu liði er að áreita annað 
starfsfólk hjá þér? Viltu bera ábyrgð á því? Vill æðsta stjórn vita og bera 
ábyrgð? Svarið við þessu er nei […] þannig þetta er svona hluti af því að sýna 
bara sterka stjórn og sýna fordæmi. 

Mikilvægi þess að ákvarða viðeigandi úrlausn fyrir alla málsaðila eftir alvarleika brotsins 

og að endurmeta sama hvaða niðurstaða fæst úr rannsókn málsins var ítrekað af Ástu. 

Hún sagði:  

Í alvarlegustu málum af þessu tagi gætum við ákveðið að grípa til aðgerða 
samkvæmt lögum […] og sé það mat teymisins að kvörtun eigi ekki við rök að 
styðjast skal engu að síður gripið til viðeigandi aðgerða sem hindra aðstæður 
sambærilegar þeim sem leiddu til þess að starfsmaður taldi sig knúinn til að 
kvarta yfir öðrum starfsmanni. 

Bryndís tók undir þetta og lagði áherslu á úrlausn fyrir þolanda „þegar rætt er við þolanda 

og lagt mat á líka hvort að þurfi bráðan stuðning eða hvernig sé hægt að styðja við 

viðkomandi, allt eftir því hvernig aðstæður eru […] í hverju máli fyrir sig“. Þuríður tók 

einnig undir þetta með Ástu varðandi endurmatið. Hún lýsti því að ef þörf kæmi upp að 

nýta aðgerðaáætlunina væri þörf á endurskoðun:  

Hver keyrsla í gegnum áætlunina er smá endurskoðun. Í lok málsins þá á 
vinnuveitandi að leggja mat á hvort ástæða sé til að endurskoða áhættumat 
og þessa áætlun. Fara í gegnum ferlið og athuga hvort eitthvað hafi verið 
brotið sem þarf að laga. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að úrlausnin á ekki síður við um geranda heldur en þolanda. 

Eins og Kristín benti á er oft einblínt of mikið á þolandann. Það er vissulega mikilvægt líka 

en oft á tíðum á gerandinn bágt. Kristín taldi að gerandinn væri „eflaust einstaklingur sem 

þarf virkilega aðstoð, það er eitthvað sem einstaklingurinn er með í bakpokanum sínum 

sem að vantar að hjálpa honum að tæma“. Fyrir utan ef um er að ræða meintan geranda, 

þeir þurfa oft mestu hjálpina ef um er að ræða misskilning eða ómeðvitaða óviðeigandi 

hegðun. 

Rannveig tók fram að utanaðkomandi aðstoð eða ráðgjöf ætti alltaf að vera nýtt ef þörf 

kallaði á það og sagði í framhaldinu: „Af því að hagsmunir starfsfólks eiga að ganga fyrir í 

svona málum, ekki eitthvað egó […] við vitum allt, kunnum allt og getum allt.“ Margir 

viðmælendur tóku fram að boðið væri upp á sálfræðiaðstoð en það hefði ekki oft komið 

til þess. Rakel minntist til dæmis einungis þess að það hefði verið nýtt tvisvar á hennar 

vinnustað í kjölfar kynferðislegrar áreitni. Vinnustaður Þuríðar nýtti sér utanaðkomandi 

ráðgjöf frá fyrirtæki sem býður upp á stuðning og ráðgjöf fyrir fyrirtæki og starfsmenn, 

þar á meðal er hægt að nýta sér sálfræðiaðstoð þeirra. 

Rósa nefndi að það getur haft mikil áhrif ef ekki er tekið vel á málum sem koma upp: 

„Vinnustaðurinn verður aldrei góður og þá erum við bara að grafa undan vinnustaðnum 

ef að það eru svona rotin epli sem að við leyfum svona að þrífast.“ Það hvernig leyst er úr 

málum getur haft mikil áhrif á traust starfsmanna. Það getur verið erfitt að endurbyggja 

upp traust á vinnustöðum og eins og Rakel nefndi þá er traust áunnið: 

Það tekur langan tíma að ávinna sér traust og þú ert svo fljótur að pompa í 
trausti og það getur horfið eins og dögg fyrir sólu. Þetta er eitt af því að ef að 
þú ætlar að ávinna þér traust sem stjórnandi þá þarftu að walk the walk og 
það er ekki nóg að gera það bara einu sinni, þú þarft alltaf að vera constant.  

Almennt var ekki mikið um formlega eftirfylgni hjá vinnustöðum í kjölfar úrlausnar á 

tilkynningu um kynferðislega áreitni. Yfirleitt var hún í formi létts spjalls. Rannveig nefndi 

að eftirfylgnin fælist meira í „bara óformlegri athugun hvernig þeim liði og svona. Nær því 

að vera að spjalla á ganginum heldur en á formlegum fundi“. Engu að síður er í 

viðbragðsáætlun vinnustaðar Ástu „í raun sérstaklega [tekin] fram eftirfylgni, að fylgst 

verði með líðan málsaðila, aðstæðum, og liður í þeirri eftirfylgni er að veita málsaðilum 

og stundum vinnustaðnum í heild viðeigandi stuðning eða aðra aðstoð sem á við“.  
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4.4 Viðhorf og reynsla 

Fjórða þemað var viðhorf og reynsla viðmælenda varðandi ýmis mál og málaflokka sem 

tengja má við kynferðislega áreitni innan vinnustaðanna sem viðmælendurnir starfa á. 

Undirkóðarnir þar voru tilkynningarferli, aðgerðaáætlun og úrlausn. Viðmælendurnir voru 

spurðir út í ýmsa þætti sem tengjast málsmeðferð, en helst voru nýttar upplýsingar um 

helstu ferlana sem eru til staðar. Einnig var spurt um reynslu og skoðun viðmælenda á 

þessum helstu ferlum þegar tekist var á við oft á tíðum erfið verkefni mannauðsmála. 

  #metoo-byltingin 

Það sem einkenndi svör viðmælendanna var að allir fundu fyrir aukinni umræðu um 

málefnið innan vinnustaðarins í kjölfar #églíka-byltingarinnar. Kristín nefndi að hún hefði 

ekki fundið fyrir breytingum innan vinnustaðarins að öðru leyti: 

Fólk kom meira fram og ræddi þetta en ég fann engan mun á vinnustaðnum 
per se. Það í rauninni hafa ekki komið kannski nein tilfelli upp sem eru tilkynnt 
en maður fann svona að fólk ræddi þetta bara meira inn á kaffistofunni og sín 
á milli af því að við vorum líka svolítið að vinna með það að fá inn aðila til að 
ræða þarna hvað heitir svona […] já kynjafræði! 

Rannveig taldi byltinguna hafa haft mikil áhrif á vinnustaði, „ýtti held ég mörgum 

fyrirtækjum að skoða þessi mál betur. Aðlaga stefnu, setja á fót stefnu, aðgerðaplan og 

þess háttar“. Umræðan um byltinguna á vinnustöðunum var ekki alltaf jákvæð og Ásta 

talaði um að hún hefði fundið fyrir því að körlum hefði fundist að sér vegið, hún sagði: 

Hver og einn [var] meðvitaður um að passa sig og það er oft á karllægum 
vinnustöðum, sérstaklega sem eldri eru „Heyrðu vá! Má ekkert lengur?“ en 
það er bara „Heyrðu fyrirgefðu þetta mátti bara aldrei…“ […] ég hafði alveg 
persónulega séð það á öðrum vinnustöðum sem eru kannski meira karllægir, 
þar hafa málin verið mjög óþróuð. 

Rakel tók fram að hún fyndi fyrir mun milli kynslóða hvað þetta varðaði, að yngri konur 

væru meðvitaðri um #églíka-byltinguna og væru með eðlilegri mörk:  

Ég er frá kynslóð að ég lít öðruvísi á það, maður er kannski vanari því og 
mörkin eru utar versus að yngri konur þær bara stoppa þetta miklu fyrr og láta 
ekki tala svona við sig á þennan hátt. Þannig mér finnst yngri konur mun 
meðvitaðri sem er mjög gott, jákvæð þróun, standa með sjálfri sér. 

Þuríður tók í sama streng varðandi það hvað #églíka-byltingin hefði hliðrað út mörkunum 

og nefndi að „það eru ekki bara konur eða þolendur sem eru að reyna að ýta mörkunum 
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niður, það er einhver hinum megin líka, meðvitað eða ómeðvitað, að ýta á móti“. Sumir 

viðmælendurnir töluðu um að tækifærið hefði verið nýtt til að árétta mikilvægi þess að 

starfsmenn þekktu til stefnu og verklags innan vinnustaðarins í tengslum við kynferðislega 

áreitni. Ásta sagði til að mynda: 

Það var sent bréf á alla starfsmenn og það var minnt á það að hér væru þessar 
reglur í gildi og hér væri slík hegðun óviðeigandi og þess háttar og minnt á það 
að ef það héldi að sér vegið þá gæti það tilkynnt. 

Viðmælendurnir voru líka nánast allir sammála um að #églíka-byltingin hefði verið góð 

leið til þess að vekja athygli á málefninu. Bryndís nefndi til dæmis að með byltingunni 

„komu fram meira að segja í kannski starfsgreinum eða geirum þar sem að fólk hélt að 

það væri minna […] að sjá bara öll þessi tilvik og hvað þau mörg hver voru alvarleg“. 

Bryndís nefndi ákveðið fordæmisgildi byltingarinnar með þessum orðum:  

Fólk var líka […] að átta sig á að kannski háttsemi sem að það hafði orðið fyrir 
eða orðið vitni að væri ekki í lagi af því að það er svo mismunandi á 
vinnustöðum hvernig menningin er […] svona ef fólk er vant, hvað er í lagi þar. 
Ég held að allir hafi því miður getað að einhverju marki tengt við […] sýndi 
kannski líka bara af því að auðvitað sneri það ekki líka bara innan einstaka 
vinnustað heldur bara í þjóðfélaginu en sýndi líka kannski hvað þetta væri 
stórt vandamál. Hvað það væri algengt að fólk væri að verða fyrir slíkri 
háttsemi. Setur svolítið stærðargráðuna. 

Gréta taldi byltinguna hins vegar ekki vera réttan farveg til þess að vekja athygli á 

kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. „Mér finnst bara ef að einhver er með einhverjar 

ásakanir komdu þá fram með þær beint að þeim manni og farðu bara réttan farveg.“ Hún 

taldi einnig þurfa að hafa í huga að ekki allar ásakanir væru sannar, „þetta getur bara verið 

mannorðsmorð og svo getur einhver líka verið að ljúga“. Rakel taldi byltinguna hafa mikið 

forvarnargildi, líka fyrir ákveðinn hóp á hennar vinnustað: 

Gagnvart kannski erlendu konunum okkar, að þetta er ákveðin vörn fyrir þær, 
ákveðinn styrkur fyrir þær að þær hafi þennan skjöld gagnvart bara allri 
áreitni, ekki bara kynferðislegri áreitni […] ekki síður fyrir þær sem kannski 
hefðu að öllum líkindum ekki staðið upp eða þora því ekki. Erlendar konur eru 
stærri áhættuhópur og vita kannski ekki boðleiðirnar. 

 Stór og lítil fyrirtæki 

Líkt og komið var inn á í fræðilega kaflanum geta komið upp hindranir fyrir minni 

vinnustaði þegar kemur að því að sporna gegn kynferðislegri áreitni innan vinnustaða. 
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Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvernig stærð vinnustaðar getur haft áhrif á stefnu 

og verklag tók rannsakandi eftir ýmsum sammælum, þá helst í tengslum við að stærð 

vinnustaða gæti haft áhrif á stefnu, verklag og fræðslu í tengslum við kynferðislega áreitni.  

Flestir viðmælendur töldu vera erfiðara fyrir lítil fyrirtæki að takast á við viðkvæm mál 

líkt og kynferðislega áreitni. Þuríður kom með eftirfarandi punkt þar sem hún lagði áherslu 

á að stefnumótun væri erfiðara verkefni fyrir litla vinnustaði: 

Gallarnir eru bara í tengslum við vinnustaðinn, þetta er lítill vinnustaður og ég 
hugsa að það sé erfiðara að höndla svona mál sem koma upp á svona litlum 
vinnustað, að sá sem að þú kvartar til getur kannski verið náinn þessum sem 
er verið að kvarta yfir og jafnvel allir þrír sem vísað er til eru kannski […] eitt 
gengi sem að […] bara er með, allir með sömu gildin og finnst ekkert að því 
sem er í gangi. Smæð vinnustaða frekar en kannski stefnan, það er erfitt að 
sníða svona stefnu fyrir lítinn vinnustað.  

Nokkrir viðmælendur tóku undir þetta, þar á meðal Ásta sem nefndi líka mögulegar 

ástæður þess að stærri fyrirtæki væru betur í stakk búin til að takast á við kynferðislega 

áreitni á vinnustaðnum:  

Í stærri fyrirtækjum eru kannski meiri verkfæri og mannafli til þess að þróa 
eitthvað verklag í kringum það. Í minni fyrirtækjum er líka erfiðara að eiga við 
það, færri aðilar og persónulegri samskipti. Þá hugsa ég að það sé oft 
einfaldara í stærri fyrirtækjum en getur líka verið kostir og gallar. Það getur 
líka verið flóknara […] spurning með boðleiðir oft sko, ef þú ert mjög langt frá 
línunni þá getur […] ef að það er ekki skýrt hvert þú átt að leita.  

Aðrir viðmælendur nefndu að það væru ýmsir aðrir þættir sem hefðu áhrif á hvernig 

vinnustaðir tækjust á við kynferðislega áreitni. Rannveig benti á að orðspor fyrirtækja 

gæti virkað sem hvatning í að taka vel á slíkum málum: „Það gæti haft áhrif […] er 

fyrirtækið í umræðu opinberlega og þess háttar.“ Rósa og Bryndís voru sammála um að 

lítil fyrirtæki væru oft með ákveðinn fjölskyldubrag sem gæti aukið flækjustigið varðandi 

tengsl. Bryndís sagði:  

Eins og maður hefur bara heyrt af því frá einstaklingum sem voru að vinna á 
mjög litlum vinnustað þar sem að smæðin er […] jafnvel að vinna í 
fjölskyldufyrirtæki og það sem að, kannski aðilarnir sem að þú átt að tilkynna 
til eru beinlínis skyldir ætluðum geranda eða annað, þannig að fólk velji bara 
þá leið frekar að segja upp heldur en að ætla að fara að […] sjá ekki fram á að 
það verði í raun engin lausn úr því.  
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Rósa nefndi að „í svona litlum fyrirtækjum þá er jafnvel brugðist öðruvísi við því […] meira 

þaggað niður“. Kristín nefndi að skyldur út frá vottunum gætu virkað sem hvatning og hins 

vegar hvaða gildi og áherslur stjórnendur hefðu, sem Gréta tók undir. Kristín sagði: 

Kannski ekki endilega bara um stærð, rauninni líka er ákveðin vottun sem er 
þarna undir […] er það inn í ákveðnum stöðlum sem þarf að vera ákveðnir 
ferlar til staðar. Ég held að þetta sé fyrst og fremst svoleiðis […] svo fer þetta 
náttúrulega líka eftir þeim sem stýra bátnum eða skútunni í fyrirtækinu hvaða 
áherslu þeir leggja á þennan málaflokk. 

 Samræmdar aðgerðir stjórnvalda 

Flestir viðmælendanna sáu fram á að samræmdar aðgerðir gætu nýst vinnustöðum 

landsins. Ýmis áhugaverð sjónarmið komu upp. Rósa var einna helst á móti slíkum 

verkefnum og varpaði ljósi á mikilvægi þess að slíkar aðgerðir væru ekki íþyngjandi heldur 

frekar sem hvatning. Hún sagði: 

Mér finnst alltaf þessi miðstýring svolítið svona […] mér finnst frekar að veita 
fyrirtækjum sem eru að gera góða hluti verðlaun […] það gengur allt út á 
einhverjar skýrslur en við höfum ekki tíma fyrir þetta og þetta er ótrúlega dýrt.  

Nokkur sjónarmið bárust síðan oftar en einu sinni í tal, í fyrsta lagi að passa að aðgerðir 

væru ekki íþyngjandi. Til að mynda áréttaði rannsakandi við Rósu að spurningin ætti 

frekar við að hafa þetta sem leiðbeinandi aðgerð sem væri ekki íþyngjandi þá varð hún 

jákvæðari gagnvart því. Þá nefndi hún að „það væri auðvitað gott að hafa einhver viðmið, 

þá gæti maður látið stjórnendur hafa þetta og fylgjast með“. Þuríður tók í sama streng og 

Rósa og sagði „það til bóta svo fremi sem að það væri ekki of íþyngjandi að það væri 

eitthvað á borðinu bara – gjörið svo vel, takið þetta ef þið viljið og ef að þið getið ekki gert 

ykkar eigið“. Í öðru lagi að hafa ákveðinn grunn, stefnu eða aðgerðaáætlun en hvetja 

vinnustaði til þess að móta það að sínum þörfum. Rakel, Þuríður, Bryndís og Rannveig 

tóku undir þetta. Bryndís rökstuddi það með því að nefna að vinnustaðir væru svo 

ótrúlega misjafnir varðandi stærð og aðbúnað. Þuríður nefndi að sameiginlegur rammi 

væri til bóta en benti á: 

Við erum 20 manna vinnustaður og við erum fyrst að setja þessa áætlun núna. 
Ég held að þessi áætlun sé almennt bara ekki til, ekki nema bara hjá allra 
stærstu fyrirtækjunum eða þeim sem hefur lent í að takast á við svona mál, 
þá hafa menn farið af stað í að setja svona upp. En til þess að ýta fyrirtækjum 
að setja upp áætlun að þá gæti verið hjálplegt sem fyrsta skref að bjóða upp 
á lágmarks útgáfu. 
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Þessa útgáfu gætu vinnustaðir síðan tekið lengra og mótað eftir aðstæðum, 

vinnustaðamenningu, kynjahlutfalli, starfsmannafjölda og fleiri þáttum innan 

vinnustaðarins. Þuríður tók þó fram að það gætu komið vankantar á þann veg að 

lágmarksviðmið eða staðlað form „gæti lækkað standardinn á þessu. Ef að allir geta tekið 

upp lægstu eða minnstu mögulegu aðgerðirnar og það myndi enginn þora að ganga lengra 

ef að þeir vilja“. Þar af leiðandi kom upp sú hugmynd að takmarka þennan möguleika við 

stærð vinnustaða. Ásta tók undir varðandi gagnsemi þessara aðgerða en bendi 

sérstaklega á að stefnumótun og uppsetning verklags í tengslum við kynferðislega áreitni 

„er auðvitað mikil vinna og í litlu fyrirtæki þá getur þetta bara verið of dýrt ferli til að fara 

út í að þróa eitthvað svona. Það kostar alltaf helling og vinnu, jafnvel utanaðkomandi 

ráðgjöf“. 

Kristín kom með þá hugmynd að þessar samræmdu aðgerðir ættu heima í reglugerð 

til þess að styrkja hana og væru flokkaðar eftir bransa í staðinn fyrir stærð, „þá þurfum 

við ekki að búa þetta til á vinnustaðnum þannig að við vísum bara í reglugerðina […] þú 

ert komin með vinnuleyfi til að vinna í vátryggingargeiranum eða fjármálageiranum þá 

fylgir þetta bara með pakkanum“. Gréta kom með áhugaverðan punkt sem andmælti 

viðhorfi annarra viðmælenda um að fyrirtæki hefðu frekar gott af því að setja upp 

aðgerðaáætlun og stefnu sjálf heldur en að fá grunnramma. Hún nefndi eftirfarandi: 

Þetta er samt eiginlega bara common sense hvernig þú tilkynnir þetta og 
hvernig þú tekur málið áfram fer svolítið eftir alvarleika málsins. Þannig ég 
veit ekki, það er alltaf gott að hafa kannski svona ramma en ég held að flestir 
vinnustaðir hafi gott af því að setja sér sjálfir sko, hvernig þeir taka það áfram 
hvernig þeir ætla að gera þetta. 



 

72 

5 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og meginþættir 

fyrirliggjandi gagna ræddir með áherslu á að svara rannsóknarspurningunum. Annars 

vegar verður reynt að varpa ljósi á hvaða þættir móta helst stefnu og verklag ólíkra 

vinnustaða hér á landi. Niðurstaðan var sú að það megi skipta þeim þáttum niður í tvo 

meginflokka, í tengslum við sögu og starfsumhverfi. Hins vegar verður metið hvort það sé 

í raun grundvöllur fyrir því að samræma stefnu og verklag um kynferðislega áreitni. 

Niðurstaðan var sú að það er í raun grundvöllur fyrir því að samræma stefnu og verklag 

um kynferðislega áreitni en það þarf að hafa í huga ýmsa annmarka við slíkt. Þar af 

leiðandi setti rannsakandi fram tvennar tillögur, með skýringarmyndum. Annars vegar er 

sett upp tillaga um samræmda stefnu þar sem komið er inn á þá þætti sem mikilvægt er 

að hafa í stefnu fyrirtækja um kynferðislega áreitni. Hins vegar er sett upp myndrænt form 

af verklagi sem fyrirtæki geta nýtt sér til þess að takast á við þetta krefjandi verkefni ásamt 

rökstuðningi í kjölfar þess. Þessar tillögur eru fyrst og fremst byggðar á niðurstöðum 

rannsóknarinnar en leita þó í fyrirliggjandi gögn og rannsóknir að einhverju leiti sem 

komið var inn á í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Þessar tillögur eru ekki tæmandi en geta 

vonandi nýst sem viðmið fyrir vinnustaði og hvatt til aukinna rannsókna.  

5.1 Þættir sem móta stefnu og verklag 

Ýmsir innri og ytri þættir hafa og geta mögulega mótað stefnu og verklag fyrirtækja í 

tengslum við kynferðislega áreitni. Hér verða helstu þættirnir útlistaðir út frá 

niðurstöðum og fræðilegri samantekt á málefninu. Þáttunum verður skipt niður í sögulega 

þætti og þætti innan starfsumhverfis. Undir sögulegu þáttunum má helst nefna þá þætti 

sem hafa þróast í gegnum tíðina og haft bein eða óbein áhrif á stefnu og verklag 

fyrirtækja. Þar má helst nefna kynja-, menningar- og kynslóðatengd þolmörk ásamt 

#églíka-byltingunni og að lokum lagalegt umhverfi. Undir þætti starfsumhverfis má helst 

nefna starfsmannafjölda vinnustaða, vinnustaðamenningu, áherslur stjórnenda og 

valdamun milli starfsmanna. 
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 Sögulegir þættir 

Lesa má úr niðurstöðunum að mörkin á hvað fellur undir kynferðislega áreitni eru að 

sumu leyti bundin við kynslóða-, kynja- og menningarmun. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

hafa þessi ólíku sjónarmið í huga þegar stefna og verkferlar eru myndaðir. Því miður er 

staðreynd að konur verða frekar fyrir kynferðislegri áreitni en karlar (Katrín Ólafsdóttir og 

Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020). Engu að síður er 

mikilvægt að hafa í huga að það á ekki alltaf við líkt og Richman o.fl. (1999) bentu á. Konur 

upplifa þó auknar afleiðingar, þá sérstaklega hvað varðar öryggistilfinningu þeirra 

(Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Í gegnum tíðina hafa karlar verið afsakaðir með vísun í 

að þetta sé í þeirra eðli og að konur séu að bjóða upp á þetta með klæðaburði eða 

háttsemi (Zippel, 2006). Þó að það sé margt sem ýti undir trúna á takmörkuðum 

framförum í málefninu er mikilvægt að hafa í huga hversu langt við höfum komist á 

stuttum tíma. Til að mynda var einungis eitt fyrirtæki á Íslandi búið að setja upp stefnu 

um kynferðislega áreitni árið 1997 (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, 

1998). Til samanburðar var 43% fyrirtækja búið að setja upp slíka stefnu árið 2020 

samkvæmt niðurstöðum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2020).  

Byltingin kennd við #metoo og #églíka endurskrifaði mörkin, fékk fólk til þess að horfa 

inn á við og endurmeta sína eigin hegðun. Einnig hvatti hún þolendur til þess að koma 

fram og segja frá sinni upplifun (Hoel og Vartia, 2018). Viðmælendur voru flestir sammála 

um að umræðan hefði aukist til muna og jafnvel leitt til þess að vinnustaðir endurskoðuðu 

sína stefnu og verklag. Rakel (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) taldi að byltingin 

auki sérstaklega vörnina fyrir erlendu starfsmennina innan vinnustaðarins sem geti notað 

hana sem ákveðinn skjöld. Rakel nefndi einnig að menningarmunur getur skapað mikinn 

mun á mörkum sem ýtir undir mikilvægi þess að vinnustaðirnir skapi fyrirliggjandi mörk 

með stefnu og verklagi. Samkvæmt viðmælendum var umræðan um #églíka byltinguna 

misjákvæð en helst sáu karlar, sérstaklega eldri karlar, ekki ágæti byltingarinnar og töldu 

að sér vegið. Viðmælendur töluðu um að #églíka-byltingin hefði ýtt þessum mörkum niður 

en töldu að yngri kynslóðin væri almennt með mörkin neðar en sú eldri. Þetta töldu 

viðmælendur vera jákvæða þróun og vonuðust til þess að þetta leiddi til að mörkin 

héldust neðarlega og öll óæskileg hegðun væri stöðvuð strax. Einnig kom fram mikilvægi 

þess að allir litu inn á við á eigin fordóma og viðhorf gagnvart kynferðislegri áreitni þar 

sem oft á tíðum ýtti fólk mörkunum ofar án þess að átta sig endilega á því. Einn 
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viðmælandi sagði byltinguna vera megin hvati þess að vinnustaðurinn setti upp sérstæða 

stefnu og aðgerðaráætlun í tengslum við kynferðislega áreitni. Sumir vinnustaðir tóku af 

skarið út frá #églíka-byltingunni og áréttuðu við starfsmenn sína stefnu vinnustaðarins og 

verklag sem væri til staðar. Einn viðmælandi taldi byltinguna ekki vera réttan farveg til 

þess að vekja athygli á málefninu, þá sérstaklega í ljósi þess að ekki reyndust allar ásakanir 

sannar. 

Lagalegt umhverfi er sífellt að breytast en þó ekki jafn hratt og vinnumarkaður og 

kröfur samfélagsins þróast og mótast. Lög í tengslum við kynferðislega áreitni eru 

tiltölulega skýr en þó getur verið erfitt fyrir vinnustaði að kynna sér allar þær skyldur sem 

þeir hafa út frá settum lögum og reglugerðum. Eins og kom fram í niðurstöðunum vissi 

Þorsteinn (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) ekki af sínum lagalegu skyldum í 

tengslum við kynferðislega áreitni fyrr en hann þurfti að takast á við sambærilegt mál. 

Langflestir vinnustaðir voru með jafnréttisáætlun en þeir voru komnir mislangt með hana 

í tengslum við kynferðislega áreitni. Þess má einnig geta að fæstir viðmælendur 

könnuðust við þörfina á að framkvæma áætlun um heilsuvernd og áhættumat í tengslum 

við málefnið en sú skylda var ekki lögfest fyrr en árið 2015. Niðurstaða Margrétar 

Valdimarsdóttir o.fl. (2020) taka undir það að vinnustaðir séu sjaldan með 

janfréttisáætlun sem kemur inn á kynferðislega áreitni. Einnig verður að hafa í huga að 

jafnréttisáætlun, áætlun um heilsuvernd og áhættumat eru gríðarlega tímafrekar 

aðgerðir og þeim getur fylgt mikill kostnaður. Þarna mættu stofnanir á vegum ríkisins líkt 

og Vinnueftirlitið og Jafnréttisstofa jafnvel axla aukna ábyrgð. Annars vegar til þess að 

auka og bæta upplýsingaflæði til vinnustaða um þeirra grundvallar lagalegu ábyrgð. Þar á 

meðal að tryggja það að skilaboð og viðmið þeirra samræmist líkt og Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl. (2020) bentu á. Hins vegar til þess að hvetja vinnustaði og jafnvel 

aðstoða við framgang ofantalinna þátta. 

 Starfsumhverfisþættir 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar og fyrri rannsóknum má lesa að vinnustaðamenning og 

kynferðisleg áreitni getur verið samofin (Drennan, 1992; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 

2020; Schein, 2004). Það hvernig fyrirtæki takast á við vandann getur ýtt undir eða dregið 

úr tengslunum. Til þess koma í veg fyrir að kynferðisleg áreitni verði hluti af 

vinnustaðamenningu fyrirtækis er grundvallaratriði að vinnustaðir átti sig á 
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möguleikanum og setji upp forvarnir (Forsætisráðuneytið, 2020). Viðmælendur komu inn 

á mikilvægi þess að opna umræðuna, vera með góða upplýsingaveitu og sýna gott 

fordæmi um að tekið sé vel á málum og hafa sanngirni, jafnræði og heiðarleika að 

leiðarljósi. Ásta (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) lagði áherslu á að tekið sé á við 

hverja tilkynningu sem kæmu upp með það að leiðarljósi að það mun hafa fordæmisgildi 

ef upp kemur önnur tilkynning. Rakel (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) lagði síðan 

áherslu á slíkt eigi við sama um hvaða starfsmann er að ræða jafnvel þó að málsaðilinn sé 

virtur stjórnandi innan fyrirtækisins. Flestir viðmælendurnir voru þó sammála um að 

vinnustaðamenningin á sínum vinnustað ýtti ekki undir kynferðislega áreitni en því miður 

ekki allir. Í því tilfelli var vinnustaðamenningunni lýst sem karllægri sem getur vissulega 

ýtt undir óæskilega hegðun. Það ýtir undir mikilvægi þess að stjórnendur vinnustaða með 

karllæga vinnustaðamenningu hafi augu og eyru opin gagnvart óæskilegri hegðun. 

Karllægt umhverfi getur dreift sér um alla vinnustaði og leitt til þess að þolandi sleppir því 

að tilkynna eða segir upp vegna þess að enginn farvegur er sjáanlegur til þess að takast á 

við vandann. Karllægt umhverfi getur mögulega verið áhrifavaldur eða orsök á valdamun 

innan vinnustaða (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012; Handy, 2006).  

 Eins og kom fram töldu flestir viðmælendur að minni vinnustaðir gætu átt erfiðara 

með að takast á við vandann. Ýmist væri það vegna skorts á fjármagni, mannafla eða tíma 

en einnig vegna þeirrar miklu nándar og tengsla sem gætu skapast í litlum fyrirtækjum. 

Einnig komu góðir punktar fram um hvernig stærri fyrirtæki gætu líka upplifað vankanta 

vegna fjölda starfsmanna, þá einna helst hvernig aukið flækjustig gæti skapast í 

tilkynningarferlinu ef boðleiðir væru langt frá viðkomandi í skipuritinu. Þó ber að hafa í 

huga að margir aðrir þættir geta skapað sýndaráhrif. Til að mynda komu viðmælendur 

fram með tvær mögulegar sýndarbreytur, það er hversu mikið vinnustaðurinn væri í 

brennidepli í samfélaginu og hvort vinnustaðurinn þyrfti að öðlast ákveðna vottun, líkt og 

á hlutabréfamarkaði, enda fylgdi því oft meiri og víðtækari stefnumótun og ferlar.  

Hvaða áherslur eru innan vinnustaðar myndast oft út frá því hvaða áherslur eigendur, 

stjórnendur eða yfirmenn hafa, eða eins og Kristín (einn af viðmælendum 

rannsóknarinnar) nefndi þá „þeir sem stýra bátnum eða skútunni“. Þeirra viðhorf getur 

haft áhrif á stefnumótun og í raun litað allt ferlið. Viðhorf viðmælandanna til stefnu og 

verklags í tengslum við kynferðislega áreitni var almennt gott. Flestir voru með einhvers 



 

76 

konar stefnu og/eða verklag til staðar en áherslan á að móta og þróa þessa stefnu var mis 

mikil. Sumir viðmælendur drögðu úr mikilvægi þess að móta og endurbæta slíkt þar sem 

að lítið var um tilkynningar. Rannsakandi veltir þó fyrir sér hvort að tilkynningar séu ekki 

að koma upp á yfirborðið vegna þörf á endurbótum á stefnu og verklagi. Hafa ber í huga 

að alls ekki allar tilkynningar koma upp á borð vinnustaða. Líkt og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir (1998) bentu á voru einungis 37% þolanda leituðu 

eftir aðstoð. Með því að setja upp stefnu og verklag og endurmeta reglulega geta 

vinnustaðir betur tekið á móti og unnið með slík mál. Líkt og Bryndís (einn af 

viðmælendum rannsóknarinnar) kom inn á getur gagnsæi vinnustaða aukið traust og trú 

starfsmanna að tekið verði á máli þeirra með fagmennsku og varfærni.  

Mikilvægt er að huga að valdamun á vinnustað í því samhengi enda getur mikill 

valdamunur verið orsök kynferðislegrar áreitni á vinnustað. Ýmsar kenningar benda til 

þess að valdamunur geti ýtt undir kynferðislega áreitni. Þá er valdamunur oft til staðar 

milli þolanda og geranda þar sem gerandi nýtir sér stigveldi vinnustaðarins til þess að auka 

eða jafna vald sitt yfir þolanda. Gerendur geta einnig nýtt sér valdastöðu sína á þann hátt 

að draga úr því að þolendur tilkynni (Margrét Valdimarsdóttir o.fl, 2020; Pina o.fl., 2009). 

Ef stjórnendur vilja viðhalda þessum valdamun eru minni líkur á að þeir setji upp stefnu 

eða verklag til að sporna gegn honum, eða jafnvel setja eitthvað upp án þess að framfylgja 

því. Mikilvægt er að stjórnandi sé hlutlaus, sérstaklega ef að hann kemur að því að leiða 

mál í gegnum aðgerðaáætlun, styðji við þolanda og fullvissi hann um starfsöryggi sitt. Allt 

viðhorf eða álit gagnvart þolanda eða geranda verður að leggja til hliðar til þess að geta 

unnið að farsælli lausn á málinu. Þeirra viðhorf og vilji getur haft áhrif á hvort öryggisnefnd 

sé sett á laggirnar, en hún er málsvari starfsmanna og leiðir þá í gegnum verklag fyrirtækis 

í tengslum við kynferðislega áreitni. Ef marka má niðurstöður Margrétar Valdimarsdóttir 

o.fl. (2020) er þörf á að auka áherslu á slíkt. Starfsmennirnir sem sitja í þeirri nefnd eru 

bæði skipaðir af almennum starfsmönnum og yfirmönnum sem ýtir undir trúverðugleika 

þeirra og gefur þolendum kost á að tilkynna til ólíkra aðila eftir sínum hentugleika. Þannig 

má mögulega hvetja til þess að tilkynningar komi frekar fram.  

Út frá starfsumhverfisþáttunum má álykta að aukin þörf sé á stefnu og skýru verklagi í 

karllægum störfum og innan vinnustaða sem hafa einkennandi stigveldi ásamt því að 
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leggja áherslu á að fræða stjórnendur um mikilvægi þess. Það er gríðarlega mikilvægt við 

stefnumótun og innleiðingu að hafa í huga að karlar verða líka fyrir kynferðislegri áreitni. 

5.2 Samræmdar aðgerðir 

Viðhorfið gagnvart samræmdum aðgerðum var almennt mjög jákvætt meðal viðmælenda 

rannsóknarinnar og það samræmist einnig fyrri rannsóknum. Líkt og kom fram í 

niðurstöðum rannsóknar Margrétar Valdimarsdóttir o.fl. (2020) töldu stjórnendur þörf á 

aukinni þátttöku stjórnvalda til að tryggja samræmda fræðslu og aðgerðir ásamt aðkomu 

að kostnaði við að ráða utanaðkomandi aðila. Ýmsir áhugaverðir punktar komu frá 

viðmælendum rannsóknarinnar um hvað væri mikilvægt að huga að og passa upp á þegar 

stefna og verklag væri samræmt. Það komu helst fram tveir annmarkar út frá viðtölunum 

sem þarf að huga sérstaklega að. Annars vegar að gefa ákveðinn sveigjanleika innan 

vinnustaðar varðandi að setja ekki upp íþyngjandi aðgerðir. Þessar aðgerðir væru þá fyrst 

og fremst til viðmiðunar. Hins vegar að miða við að þetta séu lágmarksviðmið og hvetja 

eða skilyrða alla vinnustaði til þess að þróa þau eftir aðstæðum vinnustaðarins. 

Rannsakandi telur æskilegast að lágmarksviðmið séu einungis fyrir smærri vinnustaði sem 

eru jafnvel ekki með starfsmannastjóra eða mannauðsstjóra til þess að leiða ferlið áfram. 

Einnig væri gott að byggja á hvatningu frekar en þvingun til þess að vinnustaðir nýttu þessi 

grunnform til að móta stefnu og verklag ásamt að aðlaga það að vinnustaðnum. Það væri 

þá jafnvel hægt að verðlauna þau fyrirtæki sem móta aðgerðirnar að sínum vinnustað og 

hvetja jafnvel til nýsköpunar á stefnu og verklagi í tengslum við málefnið. Rétt eins og 

Rannveig, (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) nefndi þá er megináherslan ekki sú að 

koma fram með nýjungar heldur að tryggja að stefnan sé sterk og komi inn á mikilvægustu 

þættina. Ef hugað er að þessum annmörkum geta þessar samræmdu aðgerðir mögulega 

náð fram því grundvallarmarkmiði að spara vinnustöðum tíma og fjármagn við stefnu- og 

verklagsmótun þegar kemur að kynferðislegri áreitni.  

 Samræmd stefna 

Stefna er veigamikið verkefni, það er ekki nóg með að stefnumótunin sjálf sé erfið og 

tímafrek heldur þarf líka að fræða og upplýsa starfsfólk og minna á hana reglulega. Þess 

vegna leggur rannsakandi áherslu á að koma fram með hugmyndir um samræmda stefnu. 

Huga þarf að hvatningu til stefnumótunar í tengslum við kynferðislega áreitni miðað við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í niðurstöðunum mátti sjá að hvatningin til stefnumótunar 
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kæmi fyrst og fremst frá lagalegri skyldu eða vegna þess að mál komu upp. Þegar mál 

kemur upp á yfirborðið meðan engin stefna eða verkferlar eru til staðar má spyrja hvort 

önnur mál hafi ekki komist upp á yfirborðið vegna skorts á stefnu og verklagi sem tekið 

hefði á móti og unnið úr tilkynningum. Margir viðmælendur sögðu stefnuna um 

kynferðislega áreitni vera hluti af annarri stefnu varðandi einelti, kynbundið ofbeldi, 

annars konar ofbeldi eða jafnvel jafnréttisstefnu, en samkvæmt niðurstöðunum gengur 

það ekki alltaf upp. Stefnan getur þá tekið of vítt á kynferðislegri áreitni enda er málefnið 

oft mikið feimnismál og lítið rætt innan vinnustaða líkt og kom fram í rannsókninni. Það 

getur leitt til þess að tilkynningarferli og aðgerðaáætlun ganga ekki upp með það í huga, 

rétt eins og Þuríður (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) áttaði sig á í miðju viðtali að 

ferlið sem vinnustaðurinn notaðist við hentaði ekki endilega varðandi kynferðislega 

áreitni heldur frekar einelti. 

Þegar starfsmaður verður fyrir eða verður vitni að kynferðislegri áreitni er mikilvægt 

að hann geti skoðað stefnu um málefnið til þess að fá betri heildarsýn hvernig tekist er á 

við slíkt innan vinnustaðarins. Þar á meðal á að vera hægt að kynna sér áherslur og 

skilgreiningar ásamt þeim verkferlum sem eru til staðar og hvar hægt sé að nálgast nánari 

upplýsingar um einstaka þætti. Rannsakandi tók saman þá 8 meginþætti, sjá mynd 1, sem 

mynda heildstæða stefnu út frá fræðilegri samantekt og niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Eins og sjá má í mynd 1. er fyrsta skrefið að virka starfsmenn og það kemur á undan þeim 

sjö meginþáttum stefnu í tengslum við kynferðislega áreitni sem rannsakandi setur fram. 

Meginþættirnir þurfa ekki að koma fram í þeirri röð sem er sett upp í mynd 1 en það gefur 

upp æskilega uppsetningu. Á hægri væng tillögunnar eru hugtökin upplýsingaveita og 

endurmat en þau hafa áhrif á það hvernig stefnan sinnir sínu hlutverki og þróast bæði út 

frá þessum sjö meginþáttum en geta einnig haft áhrif á hvern og einn þátt.  
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Mynd 1: Tillaga að samræmdri stefnu vinnustaða um kynferðislega áreitni.  

Áður en farið er í stefnumótunina sjálfa er mikilvægt að virkja starfsmenn í að taka þátt í 

að móta og mynda stefnuna. Það er eina leiðin til þess að stefnan virki fyrir allan 

vinnustaðinn og ýta megi undir ánægju með stefnuna. Miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar er áherslan þó mismikil á þetta atriði. Með því er þó hægt að fá fram 

ólíkar áherslur og álit til þess að meta betur hvaða áhættuþættir leynast innan vinnustaða 

eða jafnvel ýta undir ferskar hugmyndir eða nýjungar. Þá fá starfsmenn einnig tækifæri til 

þess að taka þátt. Þannig má mögulega auka líkurnar á að þeir viti hvað felst í endanlegri 

stefnu og að þeir verði betur vakandi gagnvart slíkri hegðun á vinnustöðum. Stefnunni er 

ekki ætlað að útlista hvern og einn þátt ítarlega heldur fyrst og fremst koma stuttlega inn 

á þá og sýna hvar má nálgast nánari útlistun líkt og í aðgerðaáætlun. 

Fyrsti þátturinn í sjálfri stefnunni er yfirlýsing en undir það fellur fyrst og fremst að lýsa 

því yfir að kynferðisleg áreitni er ekki liðin innan vinnustaðarins og hver meginmarkmið 

stefnunnar eru. Annar þátturinn eru skilgreiningar á kynferðislegri áreitni. Þar leggur 

rannsakandi áherslu á að ekki einungis sé hugtakið skilgreint með vísun í lög eða 

reglugerðir heldur að einnig séu tekin dæmi um háttsemina með áherslu á að minna á að 

háttsemin er ekki aðeins líkamleg heldur getur hún falið í sér táknræna eða orðbundna 
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hegðun. Þriðji þátturinn er trúnaður en rannsakandi telur mikilvægt að árétta hann áður 

en fjallað verður nánar um verklagið í kringum málefnið. Þar kemur fram að trúnaður sé 

tryggður öllum málsaðilum í gegnum allt ferlið og að upplýsingum sé ekki deilt undir 

neinum kringumstæðum eða öðrum aðilum blandað í málið nema með gefnu leyfi. Fjórði 

þátturinn er tilkynningarferlið. Þar er gott að nefna þá aðila sem starfsmaður getur 

tilkynnt um kynferðislega áreitni til, innan og utan vinnustaðar, og hvernig hægt er að 

hafa samband við þá aðila. Fimmti þátturinn er aðgerðaáætlunin sjálf en þar er komið inn 

á þær mögulegu leiðir sem þolandi getur valið á milli í átt að þeirri úrlausn á málinu sem 

hentar honum. Sjötti þátturinn er úrlausnin sjálf en þar er gott að nefna að það fari eftir 

alvarleika málsins og í hvaða ferli þolandi kýs að fara samanber hvaða úrlausn er valin. 

Mikilvægt er að nefna þær úrlausnir sem bjóðast innan og utan vinnustaðarins stuttlega. 

Sjöundi þátturinn er eftirfylgnin en þar er gott að taka stöðuna á líðan allra málsaðila og 

meta hvort þörf sé á auknum úrlausnum líkt og sálfræðiaðstoð eða leyfi frá starfi.  

Að lokum eru það hugtökin sem koma að því að tryggja að stefnan sinni sínu hlutverki. 

Það er annars vegar upplýsingaveita sem hefur mikilvægt hlutverk í tengslum við alla 

meginþætti stefnunnar, enda er mikilvægt að hver og einn þáttur sé vel útlistaður innan 

hennar. Mikilvægi þess að upplýsa starfsfólk um stefnuna í heild sinni er ótvírætt enda 

gæti stefna allt eins ekki verið til staðar ef starfsmenn eru ekki upplýstir um hana. Því 

miður er það ekki sjálfsagt líkt og niðurstöður Margrétar Valdimarsdóttir o.fl. (2020) 

sýndu fram á voru allt frá 32% til 40% starfsmanna ekki með það á hreinu hvort að 

vinnustaðurinn væri með slíka stefnu til staðar. Líkt og sumir viðmælendur komu inn á þá 

er ekki nóg að kynna hana einu sinni heldur þarf að minna á hana reglulega og fá 

starfsmenn til að vinna með hana til þess að hún leysist ekki upp. Hins vegar er það 

endurmat, sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir að fleiri mál komi upp. Stefnan er 

ýmist endurmetin reglulega líkt og einu sinni á ári eða í hvert skipti sem þörf er á að 

notfæra sér stefnu vinnustaðarins. Eins og kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar 

getur verið kostur að endurmeta í kjölfar hvers máls sem kemur upp, því þá er oft rekist 

á vankanta í stefnu eða verklagi fyrirtækis. 

 Samræmt verklag 

Þegar kemur að samræmdu verklagi er mikilvægt að hafa í huga að það er fyrst og fremst 

til viðmiðunar. Hvert og eitt mál er einstakt og tekst á við viðkvæm málefni líkt og 
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óæskilega hegðun eða samskipti. Þar af leiðandi er mikilvægt að fara út fyrir þennan 

ramma þegar þörf krefur. Æskilegt er að hafa verklagið aðskilið frá stefnunni. Gott er að 

koma stuttlega inn á það verklag sem er til staðar innan stefnunnar en útlista það nánar í 

aðgerðaáætluninni. Vert er að nefna að allir viðmælendur voru með aðgerðaáætlun til 

staðar en þó í mismunandi formi. Hún var ýmist myndræn, hluti af stefnu eða í sjálfstæðu 

formi. Niðurstöður Margrétar Valdimarsdóttir o.fl. (2020) samræmdust ekki þessum 

niðurstöðum þar sem að fæstir vinnustaðir voru með til staðar aðgerðaáætlun við 

kynferðislegri áreitni. Endurmat á verklagi var ýmist reglulegt eða ekki til staðar meðal 

vinnustaða viðnælenda rannsóknarinnar. Einn viðmælandi lagði áherslu á að endurmeta 

þurfi verklag vinnustaða eftir hverja tilkynningu til þess að geta skoðað vankanta hennar 

betur. Oftar kemur upp þörf á breytingum  á verklagi en þegar verklag og stefna er aðskilið 

þá þarf ekki að endurmeta stefnuna í heild sinni. Rannsakandi setti fram tillögu að 

samræmdu verklagi vinnustaða í tengslum við kynferðislega áreitni sem sjá má í mynd 1. 

Þar var lagt áherslu á fjóra meginþætti sem mikilvægt er að hafa til staðar út frá fræðilegri 

samantekt og niðurstöðum rannsóknarinnar. Æskilegt er að stjórnendur skýri frá öllum 

atriðum þessa verklags innan aðgerðaáætlunar út frá aðstæðum vinnustaðarins. Mynd 2 

má nota sem skýringarmynd á verkferlinum sem vinnustaðir geta miðað við í uppbyggingu 

á aðgerðaáætlun. Mynd 2 gefur þannig starfsmönnum heildarmynd af því ferli sem tekur 

við í kjölfar ákvörðunar um að tilkynna kynferðislega áreitni. 
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Mynd 2: Tillaga að samræmdu verklagi vinnustaða um kynferðislega áreitni. 

Mikilvægt er að allir þættir verklagsins séu vel kynntir fyrir starfsmönnum og trúnaður 

tryggður í gegnum allt ferlið. Þess vegna má sjá þættina trúnaður og upplýsingaveita fyrir 

ofan verklagið sjálft á mynd 2. Upplýsingagjöf og trúnaður eru grunnstoðir þess að verklag 

um kynferðislega áreitni sinni sínu meginhlutverki, að leiða málsaðila í gegnum ferlið og 

hvetja starfsmenn til að tilkynna, ef þeir verða fyrir eða verða vitni að kynferðislegri 

áreitni. Í þeim tilfellum þar sem ekkert verklag er til staðar vita málsaðilar ekki við hverju 

má búast sem eykur flækjustigið við að gæta jafnræðis í þeim málum sem koma upp. 

Mikilvægt er að fara eftir ferlinu í þeirri röð sem er sett upp á mynd 2, og að staldrað sé 

við á öllum þáttum samræmda verklagsins að einhverju leyti. Hver og einn undirþáttur er 

síðan breytilegur eftir vinnustöðum og einungis til viðmiðunar um æskilega þætti. 

 Fyrsti þátturinn kemur inn á tilkynningar en þar er mikilvægast að taka fram allar 

þær boðleiðir sem þolandi hefur til þess að tilkynna innan og utan vinnustaðarins. Líkt og 

einn viðmælandinn nefndi er það almennt þolandi sem ræður för í upphafi hvað varðar 

upplýsingar, vinnsluhraða og við hvern er talað og hvenær. Flestir viðmælendur voru með 
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að minnsta kosti tvo til sex einstaklinga innan vinnustaðarins sem sinna hlutverki 

vinnuverndarfulltrúa. Þó var ekki alltaf nógu vel skilgreint hlutverk þeirra og í sumum 

vinnustöðum var ekki nógu vel upplýst um það hverjir tóku á móti tilkynningum. 

Mikilvægt er að taka fram hvernig hægt er að hafa samband við þessa aðila og bjóða upp 

á nokkra valkosti líkt og í gegnum tölvupóst, síma eða augliti til auglitis. Rannsakandi telur 

vera æskilegast fyrir flest öll fyrirtæki, líka þau sem eru með færri en 10 starfsmenn, að 

setja upp öryggisnefnd í þessum tilgangi. Með því koma þar inn aðilar sem að annars vegar 

stjórnendur og hins vegar starfsmenn telja vera í stakk búna til að taka á móti svona 

tilkynningum og leiðbeina málsaðilum í gegnum ferlið með hlutleysi að leiðarljósi. Í allra 

minnsta lagi á að fá starfsmenn til að tilnefna 1-2 trúnaðarmenn í þessum tilgangi. Einnig 

er mikilvægt að taka fram að starfsmenn geti líka tilkynnt utan vinnustaðarins líkt og til 

stéttarfélags viðkomandi eða til Vinnueftirlitsins. Fyrirtæki geta einnig ráðið 

utanaðkomandi aðila til þess að taka við tilkynningum líkt og einn viðmælandi nýtti sér. 

En líkt og kom fram í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttir o.fl. (2020) töldu flestir 

stjórnendur það gefa góða úrlausn að nýta sér aðstoð utaðankomandi aðila en margir 

þeirra voru sammála um að slíkt væri of kostnaðarsamt. Þegar kemur að nafnlausri 

tilkynningu verður hver og einn vinnustaður að taka ákvörðun um hvort boðið sé upp á 

hana. Einungis vinnustaðurinn hennar Kristínar (einn af viðmælendum rannsóknarinnar) 

var með nafnlausan möguleika. Kristín nefndi að það skapi erfiða stöðu þar sem einungis 

ein hlið og upplifun málsins er til staðar. Þó að það sé vissulega takmarkandi í tengslum 

við að vinna málið getur það mögulega gefið betri innsýn í stöðu mála sem hefðu ekki 

komið upp á yfirborðið með öðrum hætti.  

Annar þátturinn kemur inn á þær aðferðir sem vinnustaðurinn býður upp á. 

Rannsakandi telur æskilegast að bjóða upp á formlegt, óformlegt og hálfformlegt ferli en 

að minnsta kosti fyrri tvö. Formlegt ferli byggir á hlutlausri athugun á málinu þar sem rætt 

er við alla málsaðila. Í sumum tilfellum er mikil áhersla lögð á skráningar og aðstoð frá 

utanaðkomandi aðilum í formlegu ferli en eins og kom fram í niðurstöðum á það alls ekki 

alltaf við. Óformlega ferlið byggir einungis á frásögn þolanda en enginn annar er upplýstur 

nema ferlið sé tekið upp formlega (Vinnueftirlitið, 2008). Hálfformlega ferlið byggir á 

hálfnafnlausri tilkynningu sem Landspítalinn vinnur með líkt og Kristín (einn af 

viðmælendum rannsóknarinnar) nefndi. Með henni má fá fram hálfnafnlausar 

tilkynningar í því skyni að meintum geranda er ekki sagt frá tilkynningunni heldur einungis 
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beitt óformlegu samtali um hegðun eða háttsemi. Með því getur meintur gerandi litið inn 

á við og mögulega endurskoðað sína hegðun. Oft á tíðum er um að ræða ómeðvitaða 

hegðun svo þessi leið hentar einstaklega vel fyrir vægari tilefni eða í þeim aðstæðum þar 

sem þolandi vill athuga hvort vægari leið dugi áður en farið er í formlega ferlið. Þegar 

þeirri aðgerð er beitt er enn mikilvægara að sá sem tekur við tilkynningunni og leiðir ferlið 

sýni algjöra óhlutdrægni og myndi sér ekki skoðun enda um að ræða eina hlið á málinu.  

Þriðji þátturinn kemur inn á þær úrlausnir sem boðið er upp á innan eða utan 

vinnustaðarins. Það hvaða ferli þolandi kýs hefur áhrif á hvaða úrlausnir standa til boða. 

Þá hefur úrvinnsla á málinu að sjálfsögðu einnig áhrif á hvaða endanlega úrlausn er valin. 

Samkvæmt niðurstöðum er það almennt sá sem leiðir ferlið sem ákveður úrlausnir með 

tilliti til vilja málsaðila. Oftast er úrlausnin í samráði við yfirmann að því gefnu að 

málsaðilar samþykki aðkomu þeirra aðila. Það hvaða úrlausn hvert og eitt ferli getur leitt 

af sér má sjá út frá lituðu örvunum á mynd 2. Þessir úrlausnarþættir geta verið breytilegir 

eftir vinnustöðum og mikilvægt er að hafa ekki of formfast hvað felst í hverjum þætti fyrir 

sig heldur hafa þá flæðandi eftir því hvað málið kallar á. Það hvaða leið er farin í úrlausn 

mála byggist á alvarleika málsins og í sumum tilfellum vilja málsaðila. Samkvæmt 

viðmælendum er úrlausnum oft blandað saman og þá er oft boðið upp á stuðning innan 

vinnustaðarins eða sálfræðiaðstoð utan hans jafnvel í bland við aðrar úrlausnir. Mikilvægt 

er að árétta að þessar úrlausnir geta átt við um bæði þolanda og geranda. Rétt eins og 

kom fram í viðtölunum geta komið upp tilkynningar sem reynast ekki sannar og því 

mikilvægt að hafa það í huga. Úrlausnirnar eru bæði formlegar og óformlegar en hafa það 

sameiginlega markmið að auka starfsöryggi og líðan málsaðila á vinnustaðnum.  

Fjórði þátturinn er eftirfylgni en hún er einn af vanmetnustu þáttunum. Rannsakandi 

þótti áhugavert hvað það var lítið rætt um eftirfylgni í þeim fyrirliggjandi gögnum sem 

skoðuð voru í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að henni sé almennt ábótavant á vinnustöðum. Með því að fylgja hverju og einu máli eftir 

er hægt að koma í veg fyrir óánægju í starfi eða jafnvel uppsögn málsaðila. Þarna er einnig 

mikilvægt að árétta að eftirfylgni á við um alla málsaðila, geranda og þolanda og jafnvel 

vinnustaðinn í heild sinni en það fer eftir alvarleika málsins. Eftirfylgnin getur falið í sér 

óformlegt spjall eða formlegan fund. Það er hægt að hafa þá sem einkamál eða tala við 

alla málsaðila á sama tíma. Eftir að búið er að meta líðan og ánægju með verklagið er 
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hægt að taka ákvörðun um hvort þörf sé á auknum úrræðum fyrir málsaðila. Einnig gefur 

það innsýn í hvort verklagið sé í raun að ná fram markmiði sínu að fá fram öll tilfelli, auka 

starfsöryggi og líðan málsaðila á vinnustaðnum. 
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6 Lokaorð 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að vinnustaðir eru með gríðarlega ólíkar 

áherslur þegar kemur að stefnu og verklagi í tengslum við kynferðislega áreitni. Reynt var að 

setja þær upp á skipulagðan hátt í samræmi við yfirlit fræðilega kaflans til þess að ná betur 

utan um þær. Í greiningarvinnunni kom í ljós að það væri í raun grundvöllur fyrir að setja upp 

samræmda stefnu og verklag á meðan það er fyrst og fremst til viðmiðunar. Það þarf þó að 

huga vel að uppsetningu og aðlaga að hverjum og einum vinnustað fyrir sig. Það sem kom 

rannsakanda á óvart var að þörfin á því að samræma stefnu og verklag byggðist ekki einungis 

á stærð vinnustaða líkt og lagt var upp með við upphaf rannsóknarinnar. Þó eru ýmsir þættir 

sem hafa áhrif á þörf vinnustaða á ákveðnu viðmiði til þess að auðvelda innleiðingu stefnu í 

tengslum við kynferðislega áreitni og skapa verkferil sem að leiðir áherslur stefnunnar. Til 

þess að geta metið þörfina á þessu var reynt að fá fram þá meginþætti sem koma að stefnu 

og verklagi í tengslum við málefnið. Með því móti gat rannsakandi sett saman hugmynd um 

samræmda stefnu og verklag. Vonast er til þess að til þess að niðurstöður þessar gefi 

vinnustöðum innsýn í stöðuna sína í samanburði við staðla og önnur fyrirtæki til þess að þeir 

geti þróað og bætt sínar starfsaðstæður. Út frá upplýsingum um svona víðtæka þætti innan 

vinnustaða gaf það ýmsar aðrar niðurstöður sem voru ekki sérstaklega tilnefndar í 

umræðukaflanum en með því að koma inn á þær í niðurstöðukaflanum geta þær vonandi 

nýst öðrum í framtíðarrannsóknarverkefnum.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru fyrst og fremst að það er ekki hægt að alhæfa þessar 

niðurstöður enda voru viðmælendurnir einungis átta í heildina og endurspegla ekki 

endilega viðhorf þýðis. Engu að síður var ekki lagt upp með að alhæfa niðurstöður með 

þessari rannsókn heldur frekar að fá innsýn, viðhorf og álit frá viðmælendum sem starfa í 

tengslum við mannauðsmál ólíkra fyrirtækja á landinu. Jákvætt er að sjá hvað umræða og 

rannsóknir varðandi málefni kynferðislegrar áreitni hafa vaxið síðastliðna áratugi. 

Rannsakandi hóf rannsóknarvinnuna í byrjun ársins 2019 og á þessum stutta tíma hafa 

komið fram greinargóðar og víðtækar fræðilegar viðbætur á íslenskum vinnumarkaði í 

tengslum við málefnið. Vonast er til þess að þær ásamt rannsókn þessari nýtist til þess að 

gefa aukna innsýn í núverandi stöðu mála. Þegar litið er til framtíðarrannsókna væri 

áhugavert að skoða viðhorf starfsmanna til móts við það viðhorf yfirmanna sem kom fram 

í þessari rannsókn.  
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Viðauki 1 – Kynningarbréf 

Kæri viðtakandi 

  

Ég heiti Íris Hrönn Hreinsdóttir og stunda nám við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands þar 

sem ég er að klára meistaranám í mannauðsstjórnun. Nú er komið að lokakafla námsins 

þar sem ég er að vinna í meistararitgerð um stefnu og verklag fyrirtækja í tengslum við 

kynferðislega áreitni og viðhorfi stjórnenda á því. Þar mun ég bera saman ólíka vinnustaði. 

Með þessari rannsókn vonast rannsakandi til þess að bera saman stefnu, verklag og 

úrræði innan vinnustaða í tengslum við kynferðislega áreitni og fá þannig innsýn í upplifun 

og reynslu starfsmanna á málefninu. 

Til þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu verður notast við eigindlega 

aðferðafræði þar sem tekin verða viðtöl við átta starfsmenn sem koma að 

mannauðsmálum á ólíkum vinnustöðum. Ef þátttakandi vill síður svara ákveðinni 

spurningu þá getur hann sleppt því að svara og beðið rannsakanda um að fara á næstu 

spurningu. Einnig er honum frjálst að binda enda á viðtalið og hætta þátttöku sinni 

hvenær sem á viðtali stendur. Rannsakandi heitir fullum trúnaði og mun tryggja nafnleynd 

með því að breyta nöfnum á viðmælendum. Auk þess verður ekki tekið fram hvaða 

vinnustaðir tóku þátt í rannsókninni. Þar af leiðandi er ekki hægt að rekja svör til 

starfsmanns né til vinnustaðarins. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarupplýsingar 

sem verður eytt eftir afritun og greiningu viðtala.  

Spurningarnar samanstanda af 24 meginspurningum og 17-20 undirspurningum. Ég 

læt spurningalistann fylgja með í viðhengi fyrir þig til að skoða. Gert er ráð fyrir að 

rannsakandi hitti viðmælendur og að viðtalið muni taka um 45-60 mínútur. Einnig er í boði 

að hittast í gegnum fjarskiptamiðil vegna aðstæðna út frá COVID19. Ef að þú vilt vita meira 

eða hefur áhuga að taka þátt í þessari rannsókn væri það vel þegið, einnig að þú myndir 

svara þessum tölvupósti sem allra fyrst.  

  

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð. 

Kæra kveðja, 

Íris Hrönn Hreinsdóttir  
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Viðauki 2 – Spurningalisti 

ALMENNT UM VINNUSTAÐINN 

1. Þú mátt byrja á að segja stuttlega frá vinnustaðnum þínum. 

2. Hvað starfa margir innan vinnustaðarins? 

3. Hvernig er kynjahlutfallið innan vinnustaðarins? 

4. Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðamenningunni innan vinnustaðarins? 

STEFNA 

5. Er til staðar formleg stefna innan vinnustaðarins um kynferðislega áreitni? 

Ef já: Ef nei: 

Getur þú lýst þeirri stefnu? Hvers vegna ekki? 

Hvernig var stefnumótunarvinnunni háttað? 
Telur þú vera þörf á heildstæðri og staðlaðri 
stefnu í tengslum við kynferðislega áreitni ? 

Voru starfsmenn virkjaðir í þátttöku við 
stefnumótunina? 

 

Telur þú þurfa að bæta eða breyta stefnu 
vinnustaðarins um kynferðislega áreitni? 

 

6. Er til staðar jafnréttisáætlun innan vinnustaðarins? 

Ef já: Ef nei: 

Hvernig kemur hún inn á kynferðislega áreitni? Er á döfinni að framkvæma slíkt? 

FORVARNIR 

7. Hvaða forvarnir eru til staðar innan vinnustaðarins gegn kynferðislegri áreitni? 

8. Telur þú þurfa að bæta eða breyta forvörnum vinnustaðarins í tengslum við 
kynferðislega áreitni? 

9. Hefur verið framkvæmd áætlun heilsuvernd á vinnustaðnum? 

Ef já: Ef nei: 

Var framkvæmt áhættumat innan 
þess? 

Hvers vegna ekki? 

Hver var niðurstaðan úr því í tengslum við 
kynferðislega áreitni? 

Telur þú vera þörf á staðlaðri áætlun um 
heilsuvernd á vinnustöðum á þínu sviði? 

UPPLÝSINGAGJÖF OG FRÆÐSLA 

10. Hvernig myndir þú lýsa upplýsingagjöf og fræðslu innan vinnustaðarins í tengslum við 
kynferðislega áreitni? 

11. Er starfsfólk frætt eða upplýst um stefnu, forvarnir og verklag í tengslum við 
kynferðislega áreitni? 

12. Hvernig er upplýsingagjöfinni háttað? 

13. Er hugað sérstaklega að fræðslu til nýrra starfsmanna? 

14. Er hugað sérstaklega að fræðslu til stjórnenda? 

15. Telur þú þurfa að bæta eða breyta upplýsingagjöf eða fræðslu innan vinnustaðarins 
þegar kemur að kynferðislegri áreitni? 
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TILKYNNINGAR 

16. Hvernig er tilkynningum um kynferðislega áreitni háttað? 

17. Hvert geta þolendur leitað innan vinnustaðarins? 

18. Er starfsfólk hvatt á einhvern hátt til þess að tilkynna ef það verður 
fyrir eða verður vitni af kynferðislegri áreitni? 

AÐGERÐAÁÆTLUN 

19. Er til staðar formleg aðgerðaáætlun þegar tilkynning berst um kynferðislega áreitni? 

Ef já: Ef nei: 

Getur þú lýst því verklagi? Hvers vegna ekki? 

Hvernig eru starfsmenn upplýstir um 
það verklag? 

Telur þú vera þörf á staðlaðri aðgerðaáætlun 
fyrir vinnustaði almennt? 

Hverjir eru helstu kostir og gallar verklagsins?  

Hefur komið til þess að aðgerðaáætlunin var 
nýtt? 

- Hefur komið upp þörf á slíkri 
aðgerðaáætlun? 

- Ef já: Hvaða úrræði var beitt til þess að 
takast á við vandann? 

- Ef já: Hvaða úrræði var beitt þegar upp 
kom tilkynning um kynferðislega áreitni? 

- Ef já: Var nýtt einhver utanaðkomandi 
ráðgjöf eða aðstoð? 

- Ef já: Var nýtt einhver utanaðkomandi 
ráðgjöf eða aðstoð? 

- Ef já: var einhver eftirfylgni með 
þolanda og/eða geranda? 

- Ef já: var einhver eftirfylgni með þolanda 
og/eða geranda? 

- Ef já: Var stefna, fræðsla eða verklag 
endurmetið í kjölfar málsins? 

- Ef já: Var stefna, fræðsla eða verklag 
endurmetið í kjölfar málsins? 

UPPLIFUN VIÐMÆLANDA 

20. Hvaða áhrif telur þú að #églíka eða #metoo hreyfingin hafi haft á vinnustaðinn þinn? 

21. Telur þú að vinnustaðamenning vinnustaðarins geti ýtt undir óæskilega hegðun líkt og 
kynferðislega áreitni? 

22. Hvað telur þú að vinnustaðurinn þinn geti gert til þess að minnka hlutfall þolenda af 
kynferðisegri áreitni? 

23. Telur þú að tilkynningar um kynferðislega áreitni gefi upp rétta mynd á raunverulegri 
stöðu mála? 

24. Hvernig telur þú að mætti auka tilkynningar starfsmanna um kynferðislega áreitni? 

25. Telur þú þörf á að stjórnvöld samræmi og staðli verklag í tengslum við kynferðislega 
áreitni á vinnustöðum? 

26. Hvernig telur þú að þinn vinnustaður standi miðað við aðra minni/stærri vinnustaði 
þegar kemur að stefnu og verklagi í tengslum við kynferðislega áreitni? 

27. Telur þú að stærð vinnustaðar hafi áhrif á það hvernig tekist er á við kynferðislega 
áreitni innan vinnustaðarins?  

28. Hver er framtíðarsýn vinnustaðarins þegar kemur að kynferðislegri áreitni á 
vinnustaðnum? 

29. Er eitthvað sem að þú vilt koma á framfæri í lokin? 

 

 

  

 


