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1 UMFANG OG AFMÖRKUN ÚTTEKTAR 

1.1 MARKMIÐ 
Markmið úttektarinnar var að kanna:  

1. umgjörð og stöðu mannauðsmála Háskóla Íslands,  

2. fylgni við reglugerð nr. 1009/2015 og verklagsreglur háskólans um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi, 

3. skilvirkni ferla háskólans sem gilda um einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi,  

4. umfang og eðli erfiðra samskipta, eineltis og kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni og ofbeldis innan Háskóla Íslands.  

1.2 UMFANG OG AFMÖRKUN 
Háskólaráð samþykkti þriggja ára innri endurskoðunaráætlun í febrúar 2019 og er einn hluti af henni sú úttekt á mannauðsmálum háskólans sem hér er 

birt. Við afmörkun úttektarinnar var lögð áhersla á að kanna einungis þá þætti sem taldir voru þýðingarmestir. Afmörkun úttektarinnar var unnin í samstarfi 

við Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, aðstoðarrektor vísinda, Arnar Gíslason, jafnréttisfulltrúa og starfsmann fagráðs um kynferðislega og kynbundna áreitni 

og ofbeldi, Guðrúnu Margréti Eysteinsdóttur, starfandi sviðsstjóra starfsmannasviðs, og Kristjönu Ernu Einarsdóttur, verkefnisstjóra á starfsmannasviði og 

fulltrúa í viðbragðsteymi um einelti, Láru Rún Sigurvinsdóttur, starfsmannastjóra Menntavísindasviðs, Jóhönnu Ellu Jónsdóttur, starfsmannastjóra 

Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, Thorönu Elínu Dietz, starfsmannastjóra Heilbrigðisvísindasviðs, og Toby Erik Wikström hjá Miðstöð framhaldsnáms.  

Úttektin miðast við rekstrarárin 2018 og 2019. Forkönnun hófst í júní 2019 og kannanir og úrvinnsla fóru fram þar til í janúar 2020. 

1.3 GÖGN OG UPPLÝSINGAR 
Vinnan við verkefnið fólst að mestu í skoðun á ýmsum gögnum og viðtölum við starfsfólk starfsmannasviðs og starfsmannastjóra fræðasviðanna. Starfsfólk 

veitti innri endurskoðanda allar upplýsingar og aðgang að þeim gögnum sem hann óskaði eftir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Innri endurskoðandi ræddi m.a. við eftirtalda: 

 Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, aðstoðarrektor vísinda 
 Ragnhildi Ísaksdóttur, sviðsstjóra starfsmannasviðs 
 Guðrúnu Margréti Eysteinsdóttur, lögfræðing starfsmannasviðs  
 Arnar Gíslason, jafnréttisfulltrúa Háskóla Íslands 
 Svein Guðmundsson, jafnréttisfulltrúa Háskóla Íslands 
 Pál Rafnar Þorsteinsson, verkefnisstjóra hjá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands  
 Thorönu Elínu Dietz, starfsmannastjóra Heilbrigðisvísindasviðs 
 Jóhönnu Ellu Jónsdóttur, starfsmannastjóra Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
 Láru Rún Sigurvinsdóttur, starfsmannastjóra Menntavísindasviðs 
 Toby Erik Wikström, verkefnisstjóra Miðstöðvar framhaldsnáms 
 Sigurð Inga Árnason, verkefnisstjóra á kennslusviði 
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1.4 VERKFERLI SKÝRSLUGERÐARINNAR 
Drög að skýrslu þessari voru prófarkalesin af Áslaugu J. Marinósdóttur, sjálfstætt starfandi sérfræðingi og Pétri Ástvaldssyni, verkefnastjóra á 

rektorsskrifstofu. Einnig voru fengnir ytri ráðgjafar hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Maskínu ehf. við gerð og framkvæmd viðhorfskönnunar 

meðal nemenda, starfsfólks og stjórnenda Háskóla Íslands. Skýrsludrögin voru send aðstoðarrektor vísinda, jafnréttisfulltrúum, sviðsstjóra 

starfsmannasviðs, forsetum og starfsmannastjórum fræðasviða til umsagnar þann 2. mars 2020. Tekið var tillit til athugasemda sem bárust frá þeim og 

gerðar viðeigandi breytingar í lokadrögum. Þá óskaði innri endurskoðandi eftir viðbrögðum þeirra við skýrslunni og eru þau birt hér í sérstökum kafla. 

Skýrslan var send háskólaráði 27. mars 2020 og samþykkt á fundi háskólaráðs 2. apríl 2020. 

Lokagerð skýrslunnar er birt á síðu innri endurskoðunar í Uglu og er hún send rektor, forsetum fræðasviða, deildarforsetum, framkvæmdastjóra 

sameiginlegrar stjórnsýslu, aðstoðarrektorum, skrifstofustjóra rektorsskrifstofu og sviðsstjórum í miðlægri stjórnsýslu. Samkvæmt ákvörðun háskólaráðs 

þann 12. október 2016 fara tillögur innri endurskoðanda til þriggja manna nefndar sameiginlegrar stjórnsýslu undir forystu framkvæmdastjóra 

sameiginlegrar stjórnsýslu. Innri endurskoðandi fylgir athugasemdum og ábendingum sínum eftir árlega og kynnir niðurstöður fyrir háskólaráði. 

Innri endurskoðandi þakkar öllum þeim sem veittu aðstoð við vinnslu úttektarinnar, sérstaklega Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, aðstoðarrektor vísinda, 

Arnari Gíslasyni og Sveini Guðmundssyni, jafnréttisfulltrúum, Ragnhildi Ísaksdóttur, sviðsstjóra starfsmannasviðs og starfsmannastjórum fræðasviðanna 

fyrir aðstoð við gerð og framkvæmd viðhorfskönnunar meðal starfsmanna og nemenda haustið 2019.  

 

 

---------------------------------------------------- 

Ingunn Ólafsdóttir, innri endurskoðandi Háskóla Íslands. 

2. apríl 2020 
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2 NIÐURSTÖÐUR OG TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA 

2.1 HELSTU NIÐURSTÖÐUR  

Umfang erfiðra mála 
Í könnun Félagsvísindastofnunar 2019 bárust 528 svör frá starfsmönnum Háskóla Íslands (39%) og kom í ljós að 30% þeirra höfðu einhvern tíma átt í 
erfiðum samskiptum innan sinnar starfseiningar, 11% höfðu orðið fyrir einelti, 8% fyrir kynbundinni áreitni og 5% fyrir kynferðislegri áreitni. Tíðni eineltis 
(4%) og kynferðislegrar áreitni (1%) á undangengnum sex mánuðum mældist svipuð og í könnun Félagsvísindastofnunar á íslenskum vinnumarkaði árið 
2018 en lægri en í fyrri könnunum háskólans árin 2003 og 2018. Í könnun Félagsvísindastofnunar árið 2019 meðal nemenda bárust 274 svör (20%) og 
mældist tíðni allra þátta lægri en meðal starfsmanna nema tíðnin fyrir kynferðislega áreitni (1,7%). Prófessorar höfðu frekar upplifað erfið samskipti og 
einelti en aðrir starfsmannahópar. Um 40% þeirra sem áttu í erfiðum samskiptum sögðu að það hefði haft frekar mikil eða mjög mikil áhrif á sig.   

Gerendur voru oftast samstarfsfólk eða samnemendur. Rúmlega helmingur svarenda átti í erfiðum samskiptum við konur eða höfðu orðið fyrir einelti af 
hálfu kvenna. Karlar voru ívíð oftar nefndir sem gerendur í kynferðislegri áreitni en langoftast í kynbundinni áreitni. Í fæstum tilfellum voru málin tilkynnt 
og voru oftast nefndar þær ástæður í eineltis og erfiðum samskiptum að það myndi ekki breyta neinu eða að ástandið myndi versna. Aðrar ástæður voru 
að viðkomandi treysti engum á vinnustaðnum, vissi ekki hvert hann ætti að leita eða hann treysti sér ekki vegna vanlíðanar. Í áreitnismálum var oftast 
nefnt að viðkomandi taldi málið ekki nógu alvarlegt. Þeir sem tilkynntu formlega málið sögðu flestir að það hefði ekki haft neina breytingu í för með sér. 

Í könnun sem lögð var fyrir stjórnendur Háskóla Íslands í lok árs 2019 kom í ljós að flestir þeirra höfðu komið að úrlausn erfiðra samskipta eða fengið 
kvörtun um einelti eða áreitni. Deildarforsetar fengu oftast slík mál til úrlausnar og þá fyrst og fremst frá akademískum starfsmönnum og nemendum í 
grunnnámi. Stjórnendur leituðu oftast til starfsmannastjóra fræðasviða eða starfsmannasviðs eftir aðstoð eða ráðgjöf við úrlausn málsins. Tæpur 
þriðjungur stjórnenda taldi að erfiðu málin hefðu haft mikil áhrif á starfsemi sinnar starfseiningar og fjórðungur stjórnenda sagðist verja frekar miklum 
tíma við úrlausn erfiðra mála. Í könnun meðal deildarforseta árið 2017 kom fram að tímafrekustu og flóknustu verkefni þeirra eru starfsmannamál. 

Í stjórnendakönnuninni kom einnig fram að mikill meirihluti stjórnenda telur sig þurfa stjórnendaþjálfun um forvarnir og viðbrögð við erfiðum málum. 

Innan við helmingur þeirra sagði að fræðsla um samskipti á vinnustað hefði farið fram á síðustu tveimur árum og flestir sögðu að lítil sem engin fræðsla 

hefði farið fram um önnur erfið starfsmannamál, s.s. einelti eða áreitni. Þegar stjórnendur voru spurðir út í almenn mannauðsmál innan sinnar starfs-

einingar kom í ljós að starfsmannasamtöl hefðu farið fram í nær öllum starfseiningum stjórnsýslunnar en í aðeins um helmingi deilda háskólans á þessu 

ári og svo virðist sem nokkur hluti stjórnenda háskólans hafi ekki fengið kynningu á starfsumhverfiskönnuninni árið 2018. Þá virðist vera munur á mati 

stjórnenda á starfsanda í starfseiningu sinni en hlutfallslega færri deildarforsetar en aðrir stjórnendur háskólans mátu hann góðan. Í starfsumhverfis-

könnuninni árið 2018 var meðaltalið hæst innan sameiginlegrar stjórnsýslu þegar kom að starfsanda og ánægju með starfseiningu.  

Umgjörð og staða mannauðsmála 
Starfsmönnum Háskóla Íslands fjölgaði um 10% á tímabilinu 2014-2018 og hélt fjölgunin áfram á árinu 2019. Starfsmönnum í kennslu og rannsóknum 

fjölgaði um 15%, mest í hópi rannsóknarfólks sem ráðið var fyrir sjálfsaflafé og styrki. Stundakennurum fjölgaði um 12%. Fjöldi starfsmanna í stjórnsýslu 

stóð nokkurn veginn í stað. Fjölgun starfsmanna var einnig mismikil eftir sviðum háskólans á tímabilinu. CRANET-viðmiðið er notað til að meta mönnun í 

mannauðsdeildum fyrirtækja og stofnana og er algengt að miða við eitt stöðugildi fyrir 100 starfsmenn fyrir stærri fyrirtæki og stofnanir. Hlutfallið í 

október 2019 var innan við 100 starfsmenn á hvert stöðugildi fyrir Háskóla Íslands. Hins vegar er hlutfallið miklu hærra á fræðasviðunum á hvert stöðugildi. 
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Helsta skýringin á þessum mikla mun milli fræðasviða og háskólans í heild er að 70% stöðugilda í mannauðsmálum er innan sameiginlegrar stjórnsýslu. Á 

fræðasviðunum, þar sem meginþorri starfsmanna háskólans starfar, er hins vegar þriðjungur stöðugilda í mannauðsmálum og eru fræðasviðin misvel 

mönnuð hvað þau varðar. Mannauðsmálin eru dreifstýrð innan háskólans, sem og innan sameiginlegrar stjórnsýslu, og verkaskipting er ekki nægilega 

skýr. Hætta er á að ósamræmi skapist hvað varðar þjónustu eftir fræðasviðum og að mannafli sé ekki nýttur með skilvirkum og árangursríkum hætti.  

Stefnur og siðareglur 
Háskóli Íslands leggur mikla áherslu á jafnréttismál í starfsemi sinni. Jafnrétti er eitt af þremur gildum háskólans og eru jafnréttissjónarmið samþætt inn í 

stefnuskjöl hans. Þá starfar jafnréttisnefnd á vegum háskólaráðs og á öllum fræðasviðum háskólans. Jafnréttisfulltrúi starfaði áður á kennslusviði en með 

auknum áherslum á jafnréttismál var ákveðið árið 2017 að færa málaflokkinn undir rektorsskrifstofu.  Stefna Háskóla Íslands HÍ21 var samþykkt árið 2016 

og hafa jafnréttisáætlun og siðareglurnar verið endurskoðaðar síðan þá. Starfsmannastefnan hefur ekki verið endurskoðuð í heild sinni í langan tíma en 

mannauður er skilgreindur í stefnu HÍ21 sem grunnstoð í starfsemi háskólans. Samskiptaáætlun er ein þeirra aðgerða í stefnu HÍ21 sem ekki hefur enn verið 

innleidd. Landspítalinn innleiddi nýverið samskiptasáttmála í þeim tilgangi að bæta samskipti og líðan starfsfólks. 

Í starfsumhverfiskönnun háskólans árið 2018 taldi um helmingur starfsfólks að stutt væri betur við jafnréttismál þá en fyrir innleiðingu á HÍ21. Þegar spurt 

var um starfsframa töldu tæplega 60% kvenna að karlmenn njóti meiri möguleika til starfsframa innan Háskóla Íslands en 75% karlmanna töldu bæði kynin 

njóta sömu möguleika. Árið 2018 voru konur í meirihluta í öllum starfshópum háskólans nema í hópi prófessora en þeim hafði fjölgað í öllum akademískum 

starfshópum frá árinu 2014. Kynjaskipting er nánast jöfn í hóp yfirstjórnenda háskólans en hlutfallið er mjög mismunandi eftir fræðasviðum og deildum, 

sem og kynjahlutfall skráðra nemenda. Ekki er enn búið að skilgreina aðgerðir til að jafna kynjahlutfall nemenda í deildum þar sem annað kynið er innan við 

20%. Karlmenn voru innan við 20% í sex deildum á Heilbrigðisvísinda- og Menntavísindasviði en konur voru hvergi undir því viðmiði. 

Fyrirkomulag og virkni verkferla 
Háskóli Íslands hefur ekki greint áhættuþætti eineltis eða kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni og ofbeldis í áhættumati eða unnið forvarnaráætlun í 

samræmi við reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Samkvæmt sviðsstjóra 

starfsmannasviðs er þessi vinna á starfsáætlun ársins 2020. Viðbragðsáætlun er til staðar í tvennum verklagsreglum Háskóla Íslands, annars vegar fyrir 

einelti og hins vegar fyrir kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi. Eineltisteymi starfar á starfsmannasviði og fagráð um áreitni starfar á vegum 

háskólaráðs. Þetta er ólík þeirri leið sem m.a. Reykjavíkurborg og Landspítalinn hafa farið. Hjá þeim eru í gildi einar verklagsreglur þar sem sama 

málsmeðferðin gildir fyrir kvartanir um einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustaðnum. Hjá þeim ber framkvæmdastjóri starfsmannasviðs ábyrgð á 

verklagsreglunum og skipar teymi eða sérfræðinga sviðsins sem fá það hlutverk að taka við kvörtunum, rannsaka mál og sinna eftirfylgni mála. Þeir eru 

einnig stjórnendum til ráðgjafar um forvarnir og viðbrögð við slíkum málum. Kvörtun fer fyrst í óformlega skoðun þar sem kannað er hvort hægt sé að ljúka 

málinu með óformlegum hætti. Það er gert m.a. til að auðvelda meintum þolanda að stíga fram og fá ráðgjöf og aðstoð við úrlausn málsins.  

Í siðareglum (2019) er nú kveðið á um að siðanefndin taki fyrst afstöðu til þess hvort erindið varði fyrst og fremst brot á siðareglunum en að öðrum kosti 

veiti leiðbeiningar um viðeigandi farveg innan skólans eftir eðli þess, vísar t.d. á eineltisteymi og fagráð um kynferðislega og kynbundinna áreitni og ofbeldi.  

Farið var yfir verklagsreglur Háskóla Íslands og þær bornar saman við kröfur sem þær eiga að uppfylla samkvæmt reglugerð nr. 1009/2015. Í ljós kom að 

þær uppfylla skilyrðin nema kröfuna um eftirfylgni mála í öðrum verklagsreglnanna. Fylgni við verklagsreglurnar voru kannaðar með úrtaksprófun og kom 

í ljós að hjá fagráði má bæta skráningu niðurstöðu mála sem ekki eru tekin í formlega málsmeðferð. Starfsreglur fagráðsins eru enn í drögum. 
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2.2 TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA  

1 Endurskoða þarf starfsmannastefnu háskólans með hliðsjón af heildarstefnu háskólans. Skoða þarf hvort eigi að vera sérstök mannauðsstefna eða hvort 

áherslur hennar komi fram í heildarstefnu háskólans hverju sinni.   

2 Innleiða ætti samskiptaáætlun fyrir Háskóla Íslands í samræmi við stefnu HÍ21 og líta mætti til reynslu Landspítalans af gerð samskiptasáttmála.  

3 Meta þarf mönnunarþörf mannauðsmála háskólans í samræmi við markmið, aðgerðir og áherslur í stefnu háskólans. Horfa þarf meðal annars til fjölda 

starfsmanna í mannauðsverkefnum og fjölda og samsetningu starfsmannahópa á hverju fræðasviði. Mikilvægt er að skilgreina hlutverk og 

verkefnaskiptingu starfsmannasviðs gagnvart fræðasviðunum og öðrum sviðum sameiginlegrar stjórnsýslu í þessari vinnu. 

4 Greina ætti nánar ástæður fyrir því að prófessorar upplifa frekar erfið samskipti innan sinnar starfseiningar en annað starfsfólk og mynda stærsta hóp 

sem upplifir einelti innan háskólans skv. niðurstöðum könnunnar Félagsvísindastofnunar árið 2019.  

5 Sameina ætti verklagsreglur um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi (2018) og verklagsreglur um einelti og 

annað ofbeldi innan Háskóla Íslands (2017). Skoða ætti að færa ábyrgð á verkferlinum til sviðsstjóra starfsmannasviðs sem skipar ráðgjafar- og 

viðbragðsteymi háskólans. Tryggja þarf eftirfylgni mála í samræmi við reglugerð nr. 1009/2015. 

6 Setja ætti upp skýrt óformlegt ferli í kvörtunarmálum þar sem aðili máls fengi að ræða við utanaðkomandi sérfræðinginn í ráðgjafa- og viðbragðsteymi 

í trúnaði. Tilgangurinn með því væri að veita upplýsingar um ferlið og ráðgjöf um næstu skref. Nafnleyndar yrði gætt. 

7 Skjala ætti niðurstöðu forkönnunar fagráðsins í Námu og skoða mætti staðlaða vinnupappíra ráðgjafa- og viðbragðsteymis, t.d. eyðublað fyrir kvörtun 

og niðurstöður mála.  

8 Gera þarf áhættumat í samræmi við reglugerð nr. 1009/2015 þar sem áhættuþættir eineltis og kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni og ofbeldis 

innan Háskóla Íslands eru greindir og vinna síðan forvarnaáætlun þar sem fram kemur til hvaða aðgerða skuli gripið.  

9 Huga ætti að breytingum á orðavali, en heitið mannauðsstefna hefur víðast hvar leyst heitið starfsmannastefna af hólmi, og til samræmis ætti að huga 

að starfsheitinu starfsmannastjóri og heiti starfsmannasviðs en algengt er að þessi orð séu notuð innan Háskóla Íslands. 

10 Greina þyrfti ástæður þess að konur telja möguleika sína minni en karlmanna til starfsframa innan Háskóla Íslands og skilgreina aðgerðir.  

11 Skilgreina þarf aðgerðir til að jafna kynjahlutfall nemenda í deildum þar sem hallar á annað kynið í samræmi við markmið í jafnréttisáætlun 2018-2020.  

12 Efla þarf þjálfun og fræðslu stjórnenda háskólans um forvarnir og viðbrögð við erfiðum málum.  

13 Efla þarf fræðslu starfsmanna og nemenda um samskipti á vinnustað, einelti og kynferðislega og kynbundna áreitni og hvaða úrræði eru til staðar. 

Skipuleggja ætti fræðslu með heildstæðum hætti innan háskólans meðal þeirra aðila sem koma að úrlausn erfiðra mála.   

14 Vinna ætti niðurstöður starfsumhverfiskönnunar niður á hverja starfseiningu (svið eða deild) og skilgreina hvaða niðurstöður gefa tilefni til viðbragða 

af hálfu stjórnenda og starfsmannasviðs. Skoða ætti leiðir til að flýta fyrir úrvinnslu könnunarinnar. 

15 Skoða þarf ástæður þess að starfsmannasamtöl fara ekki fram með reglubundnum hætti í tilteknum deildum háskólans og kanna hvort deildarforsetar 

þurfi aðstoð við framkvæmd þeirra.   
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3 VIÐBRÖGÐ STJÓRNENDA 

Aðstoðarrektor vísinda 
,,Skýrslan er skýr og vel framsett. Margar gagnlegar upplýsingar koma fram. Skýrslan byggir á góðri gagnaöflun Félagsvísindastofnunar og viðbótar 

upplýsingum frá völdu starfsfólki. Tillögur til úrbóta eru vel ígrundaðar en þarfnast frekari umræðu og skoðunar, eins og gert er ráð fyrir.“ 

Sviðsstjóri starfsmannasviðs 
,,Skýrslan gefur gott yfirlit yfir stöðu mannauðsmála og vinnustaðamenningu í Háskóla Íslands og er mikilvægt innlegg í umbótastarf í mannauðsmálum. 

Starfsmannasvið fagnar þeim tillögum sem gerðar eru til úrbóta en hluti þeirra kallar á frekari skoðun og samstarf áður en þeim er hrint í framkvæmd. 

Starfsmannasvið hefur nú þegar sett af stað vinnu sem snýr að 6. lið úrbótaáætlunar og er stefnt að því að kynna slíka þjónustu á næstunni.  Sviðið vill koma 

á framfæri að innan skólans er til óformlegur farvegur til þess að takast á við samskiptamál og í því samhengi er bent á mannauðsþjónustu fræðasviða og á 

starfsmannasviði starfar verkefnastjóri sem vinnur með stjórnendum og starfsmönnum við lausn á samskiptavanda.“  

Forseti Félagsvísindasviðs 

Engin viðbrögð bárust frá forseta sviðsins en rekstrarstjóri og starfandi starfsmannastjóri sviðsins fór yfir skýrsludrögin án athugasemda.    

Forseti Heilbrigðisvísindasviðs 
,,Skýrslan er vel unnin og gefur gott yfirlit yfir ýmislegt sem tengist mannauðsmálum. Það er fróðlegt að sjá yfirlit yfir fjölda stöðugilda í mannauðsmálum 

og að sjá á einum stað helstu niðurstöður úr ýmsum könnunum tengdum mannauðsmálum.  

Heilbrigðisvísindasvið vill draga fram sérstöðu sviðsins hvað varðar fjölda stundakennara. Ársverk stundakennara voru 43 á árinu 2019 og fjöldinn 1164.  

Utanumhald við þennan stóra hóp er því talsvert, bæði fyrir umsjónarkennara, deildarforseta og námsbrautarstjóra varðandi skipulag námskeiða og 

samskipti. Einnig fyrir starfsfólk í stoðþjónustu sem m.a. gerir stundakennarasamning við hvern og einn, halda utan um umfang kennslunnar fyrir hvert 

námskeið og eru í samskiptum við hópinn eftir því sem þörf krefur.  

Hjá HVS er fjöldi starfsfólks í hlutastarfi sem kallar á meira utanumhald en ella. Skipulag klínísks náms útheimtir einnig æ meiri stoðþjónustu. 

Dreifing starfsmanna sem er í mörgum húsum á háskólasvæðinu og langt út fyrir háskólasvæðið hefur líka áhrif á þjónustu við starfsmenn tengt 

mannauðsmálum eins og öðru.“ 

Forseti Hugvísindasviðs 
,,Ég fagna þessari úttekt og könnun sem verður góður grunnur fyrir umbótastarf í mannauðsmálum Háskóla Íslands. Hægt er að taka undir flestar tillögur 

skýrslunnar, en gerðar eru smávægilegar athugasemdir við eftirfarandi liði í úrbótatillögunum:  

1. Varðandi endurskoðun starfsmannastefnu Háskólans er eðlilegt að hún sé gerð samhliða og með hliðsjón af nýrri heildarstefnu skólans (HÍ26), 

því að núverandi stefna (HÍ21) rennur sitt skeið á næsta ári.  

3. Mikilvægt er að allar ákvarðanir um ráðningu nýrra starfsmanna sé á valdi fræðasviða, því að þau verða að haga ráðningarmálum sínum í samræmi 

við fjárveitingar til sviðanna, áherslur í starfi þeirra og þarfir eins og stjórnir sviðanna skilgreina þær hverju sinni. Þetta á við um fjölda starfsmanna 

í mannauðsverkefnum eins og öðrum verkefnum sviðsins.  
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4. Nauðsynlegt er að útiloka fyrst þá augljósu skýringu á þessari niðurstöðu að prófessorar hafa almennt lengri starfsaldur en aðrir starfsmenn 

háskólans, sem gerir það að verkum að þeir hafa frekar lent í erfiðum samskiptum einhvern tíma á starfsævinni en þeir starfsmenn sem hafa unnið 

skemur.  

Að síðustu tek ég undir það sem segir á bls. 11 í skýrslu Félagsvísindastofnunar að það sé varasamt að túlka tilfinningu manna fyrir óviðráðanlegu vinnuálagi 

alfarið sem einelti – og ég efast reyndar um að það sé yfirleitt skynsamlegt að flokka óhæfilegt vinnuálag við HÍ sem eineltismál. Óhóflegt vinnuálag er 

alþekkt vandamál í háskólum um allan heim og afkastahvetjandi kerfi á borð við vinnumatskerfi HÍ ýta undir slíkt. Með þessu er ekki verið að gera lítið úr 

þessu vandamáli, heldur aðeins dregið í efa að það sé skynsamlegt að flokka það undir einelti.“ 

Forseti Menntavísindasviðs  

,,Það ber að fagna ítarlegri vinnu innri endurskoðanda HÍ við úttekt á vinnustaðamenningu sem einkum hverfist um mannauðsmál og samskipti og aðgerðir 

innan Háskóla Íslands sem snúa að forvörnum og viðbrögðum við einelti og við kynferðislegu og kynbundnu áreiti og kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi. 

Tillögur innri endurskoðanda munu nýtast ákaflega vel við að bæta það sem betur má fara og efla Háskóla Íslands sem framúrskarandi vinnustað. 

Eindregið er tekið undir þá ábendingu innri endurskoðanda að sameina ætti verklagsreglur um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru 

kynferðislegu ofbeldi (2018) og verklagsreglur um einelti og annað ofbeldi innan Háskóla Íslands (2017). Skoða ætti að færa ábyrgð á verkferlinum til 

sviðsstjóra starfsmannasviðs sem skipar ráðgjafa- og viðbragðsteymi háskólans. Það skýtur skökku við að fagráð sem ekki hefur stjórnsýslulega ábyrgð á 

viðkomandi starfsfólki sé ábyrgt fyrir ferli málsins.  

Það er mikið áhyggjuefni að meirihluti þeirra sem tilkynnti áreitni telji að það hefði ekki haft neina breytingu í för með sér. Þó að það undirstriki án efa með 

einhverjum hætti hve flókið getur verið að taka á einelti og áreiti á vinnustöðum, þá ber að taka þessa niðurstöðu alvarlega. Það er óásættanlegt að starfsfólk 

sem upplifi áreiti eða einelti upplifi ekki að tekið sé á málum og að það verði breytingar til hins betra á þeirra högum. Því er ljóst að skerpa þarf á eftirfylgni 

mála með hliðsjón af reglugerð nr. 1009/2015. Nákvæm upplýsingagjöf, vönduð og hröð málsmeðferð getur stuðlað að því að meintir þolendur upplifi 

öryggi og að málin séu tekið föstum tökum. Aðilar sem koma að úrlausn mála þurfa að hafa svigrúm til þess að sinna tilkynningum um leið og þær berast. 

Tekið er undir mikilvægi þess að efla þjálfun og fræðslu stjórnenda háskólans um forvarnir og viðbrögð við erfiðum málum.  

Starfsumhverfiskönnun er mikilvægt verkfæri fyrir stjórnendur til þess að þeir geti áttað sig á því hvar aðgerða er þörf hverju sinni. Aukin aðstoð við úrvinnslu 

niðurstaðna og forgangsröðun verkefna gæti verið gagnleg og stuðlað að enn frekari umbótum í kjölfarið.  

Niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna að deildarforsetar bera hita og þungann af erfiðum starfsmannamálum sem koma upp í hópi akademískra 

starfsmanna, þó vissulega fari hluti málanna og þá þau þyngstu á endanum til starfsmannastjóra eða starfsmannasviðs háskólans. Verulega hefur verið lagt 

í fræðslu til stjórnenda á undanförnum misserum og m.a. fjallað um erfið starfsmannamál, einelti og kynferðislega og kynbundna áreitni. Verkefnið er hins 

vegar mun stærra en svo að fræðsla ein og sér geti bætt stöðu mála, þó hún sé mikilvæg. Skýrslan gefur tilefni til þess að starfshlutfall deildarforseta verði 

endurskoðað með hliðsjón af umfangi starfsmannamála. 

Jafnréttismál hafa verið ofarlega á baugi í starfsemi Háskóla Íslands undanfarin ár, eins og kemur fram í skýrslunni. Enn eru mörg tækifæri til að gera betur. 

Sem dæmi má nefna að aðgengi og aðbúnaður nemenda og starfsfólks með fötlun er víða ófullnægjandi, margir nemendur af erlendum uppruna og 

nemendur með íslensku sem annað tungumál þarfnast aukins stuðnings. Jafnlaunavottun skólans er mikilvægt skref í rétta átt að auknu jafnrétti. Hins vegar 
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er mikilvægt að skoða samþjöppun karla í æðstu störfum innan skólans t.d. í starfi prófessors. Kennsluafsláttur í kjölfar fæðingarorlofs er mjög jákvæð 

breyting sem vonandi stuðlar að framgangi fleiri ungra kvenna innan akademíunnar.  

Það er án efa réttilega bent á að það virðist vera nokkuð ójafnvægi í mönnun í starfsmannamálum eftir fræðasviðum og meirihluti þeirra sem starfa við 

mannauðsmál starfa í miðlægri stjórnsýslu. Gagnlegt er að hafa í huga að það eru ekki ýkja mörg ár síðan að mannauðsstjórar (starfsmannastjórar) voru 

ráðnir til fræðasviðanna. Á Menntavísindasviði hefur ráðning mannauðsstjóra skipt miklu máli og gegnir sá aðili mikilvægu hlutverki í stuðningi við velferð 

starfsfólks, lausn ágreiningsmála og að efla jákvæða vinnustaðamenningu. Hér er tekið undir að nauðsynlegt sé að skerpa á verkaskiptingu og hlutverki 

miðlægs starfsmannasviðs gagnvart stjórnsýslu fræðasviðanna og meta mönnunarþörf í mannauðsmálum inn á sviðnunum, þar sem ákveðin verkefni, sem 

áður voru í umsjón Starfsmannasviðs, hafa í auknum mæli færst yfir til sviðanna.“ 

Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
,,Umsögn sviðs vegna skýrslunnar felur í sér stuðning við framkvæmdina og fagnar þeim úttektum og greiningum er gerðar hafa verið.   

Við lestur skýrslunnar ber að benda á eftirfarandi atriði til leiðréttingar: 

 Mynd 5.5 tilgreinir að enginn óformlegur farvegur sé til í málum er varða eineltismál eða önnur mál undir þeim málaflokki. Slíkur farvegur er 

sannarlega til staðar úti á sviðunum, skráð ferli í til að mynda hjá VoN og eru flest mál unnin með þeim hætti og gengur mjög vel að vinna málin. 

Lögð hefur verið sérstök áhersla á það hjá sviðinu að stuðla að lausnamiðaðri nálgun í samskiptamálum. Þetta viðmið er í samskiptasáttamála 

sviðsins sem var afurð af vinnufundi á sviðsþingi um samskiptamál í maí 2018. Þetta þarf að laga í texta skýrslunnar.  

 Í úttekt á erfiðum samskiptamálum sem gerð var árið 2019 var lagður fyrir listi sem innihélt birtingamyndir undir eineltisreglugerðinni. Orðræðan í 

skýrslu þessari er með þeim hætti að það sé um að ræða staðfest mál eineltis eða kynferðislegrar áreitni. Ekki er hægt að draga slíkar ályktanir út 

frá spurningalista þar sem aðeins meintur þolandi greinir frá sinni upplifun af samskiptum eða aðstæðum. Þar til það hefur farið fram rannsókn á 

málinu og sjónarmið beggja málsaðila hafa komið fram og rætt hefur verið við vitni er einungis um meint tilvik að ræða eða vísbending um 

hugsanlegt einelti/áreitni. Einnig þarf að ræða um meinta gerendur og meinta þolendur í þessu samhengi.  

 Einnig viljum við benda á að árið 2020 setti VoN á dagskrá sérstaka fræðslu um þennan málaflokk og hefur hún farið fram á ensku og íslensku og 

mun hún vera á dagskrá á hverju misseri. Einnig stendur til að vera með sérstaka þjálfun fyrir stjórnendur á sviðinu og því fögnum við þessum 

tillögum til úrbóta.  

VoN fagnar því að lögð sé sérstök áhersla á þennan málaflokk bæði með tilliti til starfsmanna og stjórnenda, viðhorfum þeirra og þörfum. Við styðjum 

heilshugar þær tillögur sem lagðar eru fram og hlökkum til að vinna málin áfram með þessum hætti.“ 
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4 UMGJÖRÐ OG STAÐA MANNAUÐSMÁLA  

4.1 SKIPULAG MANNAUÐSMÁLA 
Samkvæmt lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglum fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 ber rektor ábyrgð á ráðningar- og fjármálum einstakra 

fræðasviða og stofnana. Fræðasviðin eru meginskipulagseiningar háskólans og eru sjálfstæð um fagleg og rekstrarleg málefni. Rektor ræður forseta fyrir 

hvert fræðasvið til að stýra fjármálum og rekstri fræðasviðsins og fara með starfsmannamál sviðsins með þeirri undantekningu að rektor veitir ótímabundin 

akademísk störf og akademískum starfsmönnum framgang. Á flestum fræðasviðsskrifstofum háskólans starfar mannauðsstjóri sem er forseta fræðasviðsins 

til aðstoðar. Deildarforsetar eru faglegir forystumenn sinna deilda en forseti fræðasviðsins fer með starfsmannamál deilda í samráði við þá.  

Framkvæmdastjóri stjórnsýslu hefur yfirumsjón og eftirlit með sameiginlegri stjórnsýslu háskólans í umboði rektors. Hann er yfirmaður sviðsstjóra 

starfsmannasviðs. Meginhlutverk starfsmannasviðs er skilgreint í erindisbréfi sviðsstjóra en hann hefur yfirumsjón með mannauðsmálum háskólans og á 

að tryggja að lögum og reglum sé framfylgt í meðferð starfsmannamála. Sviðsstjóri starfsmannasviðs og mannauðsstjórar fræðasviða eiga mánaðarlega 

samráðsfundi og starfa saman í vinnuhópum. Sviðsstjórar sameiginlegrar stjórnsýslu funda mánaðarlega með rektor en þeir sitja ekki vikulegu fundi forseta 

og framkvæmdastjóra. Ráðningarvaldið er í höndum rektors og sviðsforseta og hafa þeir heimild til að undirrita ráðningarsamninga. 

4.2 FJÖLDI STARFSFÓLKS OG NEMENDA  
Á mynd 3.1. sést að starfsfólk Háskóla Íslands var alls 1.678 talsins árið 2018 og hefur þeim fjölgað um 10% (f=156) frá árinu 2014. Starfsfólki í kennslu og 

rannsóknum fjölgaði um 15% (f=160) en stjórnsýslu- og tæknifólki fækkaði um 1% (f=4). Starfsfólk í kennslu og rannsóknum (fyrir utan stundakennara) var 

1.244 talsins eða 75% starfsfólks við háskólann árið 2018. Stundakennurum fjölgaði einnig á tímabilinu, eða um 12% (f=290), og voru þeir 2.733 talsins árið 

2018. Á mynd 3.2. sést að skráðir nemendur við Háskóla Íslands voru 12.615 talsins árið 2018 og fækkaði þeim um 518 (4%) frá árinu 2014. Nemendum 

fækkaði einungis í grunnnámi, eða um 878 (-10%), á tímabilinu en þeim fjölgaði um 360 (8%) á meistarastigi.  

Upplýsingar eru birtar á ytri heimasíðu Háskóla Íslands: HÍ í tölum/Lykiltölur Háskóla Íslands.  
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3.2. Fjöldi skráðra nemenda eftir námsstigi 2014-2018 (okt.)
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3.1. Fjöldi starfsfólks HÍ og Raunv.st. án stundakennara 2014-2018

Akademískt starfsfólk Sérfræðingar Aðjúnktar
Rannsóknarfólk Tæknifólk Stjórnsýslufólk



             Innri endurskoðun Háskóla Íslands 

11 | S í ð a  
 

4.3 FJÖLDI STÖÐUGILDA Í MANNAUÐSMÁLUM 
Í töflu 3.3. sést fjöldi stöðugilda í mannauðsmálum og launavinnslu í október 2019 og er fjöldi þeirra fengin með samtölu starfshlutfalls starfsmanna í 

dagvinnu. Eitt stöðugildi er metið sem fullt starf (100%). Umfang stundakennslu á fræðasviðunum er umreiknað í fjölda ársverka og er eitt ársverk 

stundakennara metið til 1.602 kennslustunda á ári. Starfsmannastjórar sinna mannauðsmálum á fræðasviðunum en á Hugvísindasviði sér rekstrarstjóri um 

mannauðsmál sviðsins. Í sameiginlegri stjórnsýslu sinnir starfsmannasvið mannauðsmálum háskólans en launadeild sér um launavinnsluna og heyrir sú 

deild undir fjármálasvið. Vísinda- og nýsköpunarsvið sinnir ýmsum mannauðstengdum verkefnum varðandi akademísk störf, m.a. dómnefndir, grunnmat, 

framgang og ársmat akademískra starfsmanna. Á rektorsskrifstofu starfa tveir lögfræðingar sem veita lögfræðilega ráðgjöf m.a. á sviði starfsmannamála. 

Þá eru ótalin stöðugildi í sameiginlegri stjórnsýslu sem fara í undirbúning kjarasamninga og samningaviðræður.  

Tafla 3.3. Fjöldi stöðugilda í mannauðsmálum og launavinnslu og fjöldi starfsmanna við Háskóla Íslands í október 2019  
  Sameiginleg 

stjórnsýsla 
Mennta- 

vísindasvið 
Félags- 

vísindasvið 
Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið og RH 
Heilbrigðis- 
vísindasvið 

Hugvísinda-  
svið 

Samtals Háskóli 
Íslands  

Fjöldi stöðugilda í mannauðsmálum 7,0 1 1,5 2,3 2,0 0,3 14,1 

Fjöldi stöðugilda á vísinda- og nýsköpunarsviði 3,0 0 0 0 0 0 3,0 

Fjöldi stöðugilda á rektorsskrifstofu 1,0 0 0 0 0 0 1,0 

Heildarfjöldi í mannauðsmálum 11,0 1,0 1,5 2,3 2,0 0,3 18,1 

Fjöldi stöðugilda í launavinnslu 6,4 0 0 0 0 0 6,4 

Heildarfjöldi stöðugilda í mannauðsm./launav. 17,4 1,0 1,5 2,3 2,0 0,3 24,5        
  

Fjöldi starfsmanna með ráðningarsamning* 292 210 254 390 431 205 1.782 

Fjöldi ársverka stundakennara 2019** 0 3 24 31 43 22 123 

Heildarfjöldi starfsmanna 292 213 278 421 474 227 1.905 
*Hér undir falla þeir starfsmenn sem eru með ótímabundinn/tímabundinn ráðningarsamning. Þetta eru m.a. akademískir starfsmenn, aðjunktar, akademískir sérfræðingar, rannsóknarfólk (m.a. doktorsnemar, nýdoktorar og aðstoðarmenn), 

skrifstofufólk, þjónustusérfræðingar og tæknifólk. **Stundakennarar eru ráðnir á tímakaupi fyrir kennslu sína og eru þeir oft jafnframt starfsmenn annarra fyrirtækja og stofnana. Litið er á stundakennslu sem aukastarf. Skráning stundakennslu 

í Kol fer að mestu leyti fram í upphafi kennslumisseris en skráningu er oft ekki lokið að fullu fyrr en í lok misseris.  Í töflunni eru ekki endanlegt uppgjör á stundakennslu fyrir árið 2019.  

Á mynd 3.4. er sýnd skipting stöðugilda í mannauðsmálum og 

launavinnslu eftir sviðum á árinu 2019. Samkvæmt henni voru rúmlega 

70% stöðugilda í mannauðsmálum og launavinnslu hjá sameiginlegri 

stjórnsýslu og tæplega 30% á fræðasviðunum. Stöðugildin eru dreifð milli 

fjögurra sviða sameiginlegrar stjórnsýslu og fimm fræðasviða.  
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Mynd 3.4. Hlutfallsleg skipting stöðugilda í mannauðsmálum og 
launavinnslu eftir sviðum 2019
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4.4 CRANET-VIÐMIÐ Í MANNAUÐSMÁLUM 
CRANET-rannsóknin á Íslandi er hluti af alþjóðlegu samstarfsverkefni rúmlega 50 háskóla á sviði mannauðsmála. Rannsóknin hefur verið gerð á þriggja ára 

fresti frá árinu 2003. Á árinu 2018 var verkefnið unnið í nafni Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Í rannsókninni kom í ljós að mannauðsdeildir eru mjög 

misjafnar að stærð en um helmingur þeirra sinnti jafnframt launavinnslu. Algengast er að eitt stöðugildi sé í mannauðsdeild fyrir hverja 50-100 starfsmenn 

í minni fyrirtækjum. Í stærri fyrirtækjum getur verið eðlilegt að eitt stöðugildi sé í mannauðsdeild á móti 100 starfsmönnum vegna stærðarhagkvæmni og 

hlutfallið eitt stöðugildi á móti 150 starfsmönnum getur jafnvel átt við þar sem starfsmannamálin eru mjög einföld og lítið þarf að sinna hverjum og einum. 

Í töflu 3.5. eru þrír mælikvarðar á fjölda starfsmanna á bak við hvert stöðugildi hjá Háskóla Íslands í heild og á hverju fræðasviði. Munurinn milli mælikvarða 

er hvort launavinnslan er tekin með, sem og ársverk stundakennara.  

Tafla 3.5. Fjöldi starfsmanna á hvert stöðugildi í mannauðsmálum og launavinnslu eftir fræðasviðum og Háskóla Íslands október 2019  

  Mennta- 
vísindasvið 

Félags- 
vísindasvið 

Verkfræði- og 
náttúruvísind
asvið og RH 

Heilbrigðis- 
vísindasvið 

Hugvísinda-  
svið 

Háskóli Íslands 

1. Fjöldi starfsmanna með ráðningarsamning á bak við hvert stöðugildi 
sem sinnir mannauðsverkefnum. 

210 169 170 216 683 98 

2. Fjöldi starfsmanna með ráðningarsamning á bak við hvert stöðugildi 
sem sinnir mannauðsverkefnum og launavinnslu. 

210 169 170 216 683 73 

3. Heildarfjöldi starfsmanna (að ársverkum stundakennara meðtöldum) 
á hvert stöðugildi í mannauðsmálum og launavinnslu.  

213 165 183 237 757 78 

Samanburð við CRANET-viðmiðin þarf að skoða út frá því að mannauðskerfi háskólans er dreifstýrt þar sem stöðugildin dreifast á mörg svið. Einnig þarf að 

meta fjölda stöðugilda út frá eðli starfseminnar og samsetningu starfsmannahópa en ólíkir hópar geta þurft mismunandi þjónustu. Sérstaða háskólans felst 

í fjölda tímabundinna ráðninga, m.a. í rannsóknaverkefnum og stundakennslu, og fjölda erlendra starfsmanna. Þá er ráðningarferli og framgangur 

akademískra starfsmanna flókið og tímafrekt verkefni, auk þess sem ráðgjöf og aðstoð við úrlausn erfiðra starfsmannamála getur tekið mikinn tíma. Enn 

fremur þarf að fylgja stífara regluverki en hjá einkafyrirtækjum, m.a. við ráðningar og uppsagnir starfsmanna. 

Í viðtölum við starfsmannastjóra fræðasviðanna og sviðsstjóra starfsmannasviðs kom fram að talsvert álag er í þessum störfum og ekki er hægt að sinna 

öllum verkefnum sem skyldi, m.a. ýmsu forvarnastarfi. Á Heilbrigðisvísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði hefur stöðugildum í mannauðsþjónustu 

fjölgað á síðustu misserum. Einnig kom fram að skýra þyrfti betur en nú er gert í verklagsreglum verkaskiptingu og hlutverk starfsmannasviðs gagnvart 

fræðasviðunum þar sem ekki kemur skýrt fram að starfsmannasvið eigi að gegna samræmingar- og forystuhlutverki innan háskólans í mannauðsmálum. 

Í skýrslu um stjórnskipulag og stjórnsýslu Háskóla Íslands (frá desember 2016) kom fram að starfsmannasvið er fremur fámennt (fimm starfsmenn) og 

þjónusta vegna starfsmannamála sé of dreifð innan sameiginlegrar stjórnsýslu og meðal mannauðsstjóra fræðasviða. Sjónarmið komu einnig fram meðal 

starfsmanna fræðasviða að skýra þyrfti betur hlutverk starfsmannasviðs gagnvart fræðasviðunum í kjölfar ráðningar sérstakra mannauðsstjóra. Óskýrt 

hlutverk starfsmannasviðs og verkaskipting milli þess og fræðasviðanna hefur haft neikvæð áhrif á samvinnu þessara aðila.  
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5 STEFNUR OG SIÐAREGLUR 

5.1 STEFNA HÁSKÓLA ÍSLANDS 2016-2021 

Gildi Háskóla Íslands eru akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennska. Í stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 
2016-2021 (HÍ21) eru tilgreindar fimm áherslur sem lúta að rannsóknum, námi og kennslu, þátttöku í 
samfélagi og atvinnulífi og mannauði og eru þær útfærðar nánar með markmiðum og aðgerðum. 
Meginmarkmið háskólans í mannauðsmálum er að laða til sín hæft starfsfólk og stúdenta með því að 
bjóða starfsumhverfi sem stuðlar að velferð, jafnrétti og heilbrigði.   

Nokkur undirmarkmið hafa verið skilgreind til að ná þessu markmiði, meðal annars:  

 Stjórnendur geri starfsfólki og nemendum kleift að samræma starfsskyldur og 
fjölskylduábyrgð. 

 Starfsumhverfi sé hvetjandi, umhverfisvænt og skemmtilegt og stuðli að heilbrigði og vellíðan 
starfsmanna og stúdenta. 

 Jafnrétti og fjölbreytileiki sé í fyrirrúmi við uppbyggingu háskólasamfélagsins.  

Samkvæmt svokölluðu akkerisyfirliti sem tekið var saman í maí 2019 voru skilgreindar 19 aðgerðir fyrir ofangreind markmið, þar af var 10 aðgerðum lokið, 
6 voru enn í vinnslu og 3 aðgerðir ekki í forgangi. Ein þeirra aðgerða sem hefur ekki verið í forgangi er innleiðing á samskiptaáætlunar á öllum fræðaviðum. 
Þessi aðgerð er á ábyrgð starfsmannasviðs og samkvæmt sviðsstjóra þess er þessi vinna komin á verkefnaáætlun sviðsins fyrir árið 2020. Landspítalinn 
mótaði samskiptastefnu fyrir starfsemi sína árið 2018 og var markmiðið að bæta starfsumhverfi starfsfólks og nota stefnuna í forvarnastarfi innan spítalans. 
Lykilmælikvarðar Háskóla Íslands fyrir mannauð eru: starfsánægja, álag á starfsfólk, kynbundinn launamunur og einkunn í alþjóðlegu gæðamati. Enn er 
verið að þróa lykilmælikvarða (KPIs) og samkvæmt verkefnisstjóra innleiðingar er vinnan komin vel á veg.  

5.2 STARFSMANNASTEFNA HÁSKÓLA ÍSLANDS 

Starfsmannastefna Háskóla Íslands var samþykkt fyrst á háskólafundi árið 2000 og endurskoðuð árið 2004. Síðustu breytingar voru gerðar á undirkafla um 

laun og jafnlaunastefnu með jafnlaunavottun háskólans árið 2019. Markmið stefnunnar er að lýsa vilja háskólans til að vera góður vinnustaður og tryggja 

sem best starfsskilyrði og möguleika starfsfólks til að vaxa og dafna í starfi. Starfsfólk sem uppvíst er að ósæmilegri framkomu í garð samstarfsfólks síns, 

s.s. kynferðislegri áreitni eða einelti, telst brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Í starfsmannastefnunni er tilgreint að jafnréttisstefna Háskóla 

Íslands hvíli á jafnréttisáætlun kynjanna og -stefnu í málefnum fatlaðra. Þar kemur fram að óheimilt er að mismuna starfsfólki eftir aldri, kynferði, kynþætti, 

kynhneigð, fötlun, þjóðerni og trúar- eða stjórnmálaskoðunum. Jafnréttissjónarmið eru samþætt stefnunni í samræmi við ákvæði í 19.-22. gr. jafnréttislaga 

um launajafnrétti og jafnlaunavottun, sömu möguleika á lausum störfum og sí- og endurmenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og ráðstafanir til 

að koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi.  

Ábyrgð á að starfsmannastefnunni sé framfylgt er í höndum stjórnenda en starfsmannasvið á að fylgjast með framkvæmd hennar. Engar aðgerðir, 

mælikvarðar eða vikmörk hafa verið skilgreind til að meta árangur stefnunnar. Niðurstöður CRANET-rannsóknarinnar á sviði mannauðsmála sýndu að 

langflest fyrirtæki og stofnanir horfa til heildarstefnu við mótun mannauðsstefnunnar og flestir mannauðsstjórar koma að stefnumótun heildarstefnunnar 

í upphafi til að tryggja samræmi milli mannauðsstefnu og heildarstefnu og að hún verði raunhæf út frá stöðu mannauðsmála.   
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5.3 JAFNRÉTTISÁÆTLUN HÁSKÓLA ÍSLANDS 2018-2020 

Jafnréttisnefnd starfar á vegum háskólaráðs og rektors í samræmi við reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Í nefndinni eru fulltrúar jafnréttisnefnda 

fræðasviða (5) og sameiginlegrar stjórnsýslu (1) og einn fulltrúi stúdenta, auk formanns sem rektor skipar. Nefndin mótar jafnréttisáætlun Háskóla Íslands 

og nú er í gildi áætlun fyrir árin 2018-2020 sem háskólaráð samþykkti 12. apríl 2018. Jafnréttisáætlunin er byggð á niðurstöðum rannsóknar á stöðu 

jafnréttismála við Háskóla Íslands (2017) og tekur hún mið af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt karla og kvenna og laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin byggist einnig á stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 2016-2021 (HÍ21).  

Á skrifstofu rektors starfa tveir jafnréttisfulltrúar í einu stöðugildi sem hafa yfirumsjón með jafnréttismálum háskólans. Jafnréttisfulltrúi starfaði áður á 

kennslusviði en með auknum áherslum á jafnréttismál var ákveðið árið 2017 að færa málaflokkinn undir rektorsskrifstofu. Jafnréttisfulltrúarnir skipta með 

sér verkum og gegnir annar þeirra formennsku í ráði um málefni fatlaðs fólks innan Háskóla Íslands. Þeir eru einnig starfsmenn jafnréttisnefndar háskólaráðs 

og fagráðs sem tekur við kvörtunum og ábendingum um kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldi innan Háskóla Íslands. Þeir sitja í stýrihópi um 

jafnlaunavottun og taka þátt í ýmsum alþjóðlegum verkefnum, m.a. á vegum samstarfsnetsins Aurora um fjölmenningu og Evrópusambandsins um kynjaða 

fjárhagsgerð. Á kennslusviði starfar að auki sérfræðingur um fjölmenningu í tímabundinni stöðu á árinu 2020.  

Í jafnréttisáætlun 2018-2020 eru 28 skilgreind markmið og aðgerðir með ábyrgðarmönnum og tímasetningum. Markmiðin lúta að: 1. námi, kennslu og 

rannsóknum, 2. mannauði og 3. virkri þátttöku í samfélagi og atvinnulífi í samræmi við stefnu HÍ21. Samkvæmt jafnréttisfulltrúa hefur verið lögð áhersla á 

að vinna á breiðum grunni að ýmsum verkefnum tengdum hinsegin fólki, kynjajafnrétti, erlendum nemendum, innflytjendum og fötluðu fólki. 

Jafnréttisnefnd hefur í hyggju að endurskoða áætlunina í ár og meta árangur hennar. Langflestar aðgerðir eru komnar til framkvæmda og nokkrum er þegar 

lokið, m.a. úttekt á framgangskerfinu og jafnlaunagreiningin. Greiningin leiddi í ljós að launamunur á uppreiknuðum heildarlaunum á milli kynjanna var 1,5 

prósent, körlum í hag. Ef ekki var tekið tillit til bakgrunnsþátta var munurinn tæp 12 prósent. Háskóli Íslands fékk jafnlaunavottun árið 2019.  

Tvö markmið í jafnréttisáætlun lúta beint að kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi innan Háskóla Íslands. Aðgerðir til að sporna gegn slíku byggjast 

meðal annars á tillögum starfshóps sem rektor skipaði í kjölfar #MeToo haustið 2017. Farið var yfir stöðulista aðgerða með jafnréttisfulltrúa og eru flestar 

þeirra aðgerða komnar til framkvæmda. Nokkrar aðgerðir í jafnréttisáætluninni eru í vinnslu en aðrar eru viðvarandi verkefni, t.d. fræðsla um birtingar-

myndir og viðbrögð háskólans við áreitni og ofbeldi. Árlega er fjallað um jafnréttismál á nýnema- og jafnréttisdögum og hafa þau einnig verið til umfjöllunar 

í  stjórnendaþjálfun háskólans síðast í nóvember 2019. Starfsemi háskólans er viðamikil og er verið að skoða hvernig fulltrúar í jafnréttisnefndum geti sinnt 

með skipulögðum hætti fræðslustarfi.  Ein aðgerð í aðgerðaráætlun starfshóps rektors (#MeToo) var að kanna möguleika á því að verða við kröfu um að 

geta tilkynnt kynferðislega áreitni og kynferðisbrot nafnlaust. Eftir athugun sérfræðinga var fallið frá því.  

Eitt markmið í jafnréttisáætlun er að greina matskerfi akademískra starfsmanna og jafna kynjahlutfall nemenda í greinum þar sem hlutfall annars kyns er 

innan við 20%. Karlmenn eru innan við 20% nemenda í sex deildum á Heilbrigðisvísindasviði og Menntavísindasviði en konur eru aldrei færri en 20%  í neinn 

deild háskólans. Þær eru hins vegar í minnihluta (<40%) í fjórum deildum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði og í Hagfræðideild á Félagsvísindasviði. Ekki 

er enn búið að skilgreina aðgerðir í þessum efnum. 
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4.3.1. VIÐHORF STARFSFÓLKS UM STÖÐU JAFNRÉTTISMÁLA 

Í starfsumhverfiskönnun HÍ árið 2018 var starfsfólk spurt hvort það teldi að karlar og konur njóti sömu möguleika til starfsframa í Háskóla Íslands. Á mynd 

4.1. sést að 56% starfsfólks telur að kynin njóti jafnra möguleika en 39% telja að karlar njóti meiri möguleika en konur. Marktækur munur var á svörum 

kynjanna en 57% kvenna telja að karlar njóti meiri möguleika. Langflestir karlmenn (74%) telja að kynin njóti jafnra möguleika og 12% þeirra að konur njóti 

meiri möguleika. Á mynd 4.2. sést að mikill munur er á svörum starfsfólks eftir sviðum háskólans.  

Í könnuninni var starfsfólk einnig spurt hvort stutt sé betur eða verr við jafnrétti í starfi skólans nú en áður en innleiðing stefnu HÍ21 hófst haustið 2016. Á 

mynd 4.3. sést að um tæpur helmingur starfsfólks telur að stutt sé meira við jafnrétti nú en áður og rúmlega helmingur telur að það sé svipað og áður. Lítill 

munur er á milli kynjanna. Á mynd 4.4. sést að munur er hins vegar á svörum starfsfólks eftir sviðum háskólans; það er á Hugvísindasviði sem flestir (58%) 

telja að stutt sé betur við jafnrétti í starfi nú en áður en á Verkfræði- og náttúruvísindasviði fæstir (38%).   
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4.1. Telur þú að karlar og konur njóti sömu möguleika til starfsframa í 
Háskóla Íslands?
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4.2.Telur þú að karlar og konur njóti sömu möguleika til 
starfsframa í Háskóla Íslands?

Karlar meiri Bæði kynin jafnt Konur meiri
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4.3. Telur þú að stutt sé betur eða verr við jafnrétti í starfi skólans 
nú en áður en innleiðing stefnunnar hófst haustið 2016?

Betur Hvorki betur né verr Verr
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4.4. Telur þú að stutt sé betur eða verr við jafnrétti í starfi skólans 
nú en áður en innleiðing stefnunnar hófst haustið 2016?

Mun eða heldur betur Hvorki betur né verr Heldur eða mun verr
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4.3.2. KYNJASKIPTING STARFSFÓLKS OG NEMENDA 

Rúmlega helmingur starfsfólks Háskóla Íslands (54%) voru konur í lok árs 2018 og meirihluti starfsfólks er háskólamenntaður með meistara- eða doktorspróf. 

Á mynd 4.5. sést að konur voru í meirihluta í öllum starfsmannahópunum nema í hópi prófessora. Konur voru 34% prófessora árið 2018 og hafði hlutfallið 

hækkað úr 28% frá árinu 2014. Þeim hafði einnig fjölgað í hópi dósenta um 12% og lektora um 3% frá árinu 2014. Þá voru konur 66% skráðra nemenda árið 

2018 og hefur þetta hlutfall haldist óbreytt frá árinu 2014. Á mynd 4.6. sést að konur eru í meirihluta á öllum fræðasviðum háskólans fyrir utan Verkfræði- 

og náttúruvísindasvið þar sem hlutfallið er jafnt. Kynjahlutfallið er engu að síður mjög mismunandi eftir deildum og ekki hafa orðið miklar breytingar frá 

2008. Karlmenn eru innan við 40% nemenda í 18 deildum en í meirihluta (>60%) í Hagfræðideild og fjórum deildum innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs.  
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4.5. Hlutfallsleg skipting kynjanna og fjöldi þeirra eftir helstu 
starfsmannahópum innan HÍ árið 2018 (des.)

Konur Karlar  

1.746 1.870
1.406 2.262

604

378 559
740 1.192

621

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mennta Heil Hug Fél VoN

4.6. Hlutfallsleg skipting og fjöldi skráðra nemenda eftir kyni og 
fræðasviði árið 2018 (okt.)

Konur Karlar

4.7. Kynjaskipting yfirstjórnar Háskóla Íslands eftir starfsheitum árið 2020 

  Fjöldi   Hlutfall   

  Karl Kona Karl Kona 

Rektor og aðstoðarrektorar 1 2 33% 67% 

Framkvæmdastjóri og 
sviðsstjórar 

5 3 63% 37% 

Fræðasviðsforsetar 3 2 60% 40% 

Rekstrar- og fjármálastjórar 
fræðasviða 

2 3 40% 60% 

Deildarforsetar 15 11 58% 42% 

Samtals 26 21 55% 45% 
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4.8. Kynjahlutfall sviðs- og deildarforseta fræðasviða 2020 

Karl Kona

Í töflu 4.7. sést að kynjaskipting yfirstjórnar Háskóla Íslands og fræðasviða var nánast jöfn í byrjun árs 2020 eða 55% karlar og 45% konur. Þegar litið er til 

einstakra starfshópa var hlutfallsleg skipting oftast í kringum 40/60.  Á mynd 4.8. sést að kynjaskiptingin í yfirstjórn fræðasviðanna er hins vegar mjög 

mismunandi. Hlutfallslega eru flestar konur í yfirstjórn á Heilbrigðisvísindasviði, eða 70%, en fæstar á Verkfræði- og náttúruvísindasviði, eða 14%.  
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5.4 SIÐAREGLUR HÁSKÓLA ÍSLANDS 
Siðareglur Háskóla Íslands voru samþykktar á háskólaþingi 31. október 2019 og staðfestar af háskólaráði Háskóla Íslands 5. desember 2019. Markmið þeirra 
er að skapa starfsumhverfi fyrir nemendur og starfsfólk sem byggist á gildum Háskóla Íslands, sem eru fagmennska, jafnrétti og akademískt frelsi, auk 
sjónarmiða um samvinnu, heilindi og sjálfbærni. Í siðareglunum eru fjögur viðmið um jafnrétti:  

 Við komum fram við aðra af kurteisi, réttsýni og virðingu og gætum þess í störfum okkar, námi og samvinnu að einstaklingum sé ekki 

mismunað, t.d. vegna kyns, kynvitundar, kynþáttar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða eða skoðana. Við veitum engum 

sérstaka fyrirgreiðslu á grundvelli persónulegra tengsla eða hagsmuna. 

 Við tökum ekki með nokkrum hætti þátt í einelti, áreitni eða öðru ofbeldi og erum á varðbergi gagnvart slíkri háttsemi. 

 Við erum meðvituð um að ójöfn valdatengsl ríkja á milli einstaklinga og hópa og við misnotum ekki valdastöðu okkar. 

 Við leggjum okkur fram um að styðja og efla menningu sem byggir á jafnrétti, fjölbreytileika og gagnkvæmri virðingu.  
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6 FYRIRKOMULAG OG VIRKNI VERKFERLA 

6.1 VIÐBRAGÐSTEYMI UM EINELTI OG ANNAÐ OFBELDI 

Samkvæmt verklagsreglum um viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi innan Háskóla Íslands (2017) er það sviðsstjóri starfsmannasviðs sem skipar þriggja 
manna viðbragðsteymi sem í eru tveir starfsmenn starfsmannasviðs, þar af annar lögfræðingur sviðsins. Hinn þriðji er utanaðkomandi sálfræðingur og er 
hann einnig formaður stuðnings- og ráðgjafateymis Landspítalans, sem tekur við kvörtunum m.a. um einelti og kynferðislega og kynbundna áreitni og 
ofbeldi á spítalanum. Hlutverk viðbragðsteymisins er að taka við og rannsaka kvartanir um einelti og ofbeldi og veita umsögn um þær og koma með tillögur 
til úrbóta til stjórnenda og málsaðila. Viðbragðsteymið er einnig stjórnendum til ráðgjafar um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn einelti og ofbeldi.  

Í töflu 5.1. eru sýndar upplýsingar frá starfsmannasviði um fimm mál frá fjórum fræðasviðum sem viðbragðsteymið afgreiddi á árunum 2017-2019. Af 

þessum fimm málum var niðurstaðan í einu máli sú að um einelti væri að ræða en í öðrum að um ágreining væri að ræða. Af þeim þremur málum sem fylgt 

var eftir hefur stjórnandi ekki brugðist við tillögum teymisins. Þá barst að auki nafnlaus ábending um einelti en meintur þolandi vildi ekki koma á fund með 

teyminu og ein kvörtun var dregin til baka. 

5.1. Upplýsingar um mál viðbragðsteymis vegna eineltis og annars ofbeldis á árunum 2017-2019  
Nr. Ár Staða málsaðila sem 

kvartar 
Kyn 
þolanda 

Staða málsaðila sem 
kvartað er undan 

Kyn 
geranda 

Efni 
kvörtunar 

Niðurstaða Niðurstaða 
eftirfylgninnar 

1 2017 
Akademískur 
starfsmaður 

KK 
Akademískur 
starfsmaður 

KK Einelti Skoðanaágreiningur 
Þolandi hættur 
störfum  

2 2018 
Akademískur 
starfsmaður 

KVK 
Akademískur 
starfsmaður 

KVK Einelti Skoðanaágreiningur 
Ekki hefur verið 
brugðist við 

3 2018 
Starfsmaður í kennslu 
og rannsóknum 

KVK 
Akademískur 
starfsmaður 

KVK Einelti Einelti 
Ekki hefur verið 
brugðist við 

4 2019 Nemandi KVK 
Akademískur 
starfsmaður 

KVK Einelti 
Ágreiningur vegna námsmats og námskrafna. Málið 
ætti að fara í kæruferli skv. reglum HÍ. 

Á ekki við 

5 2019 Nemandi KVK 
Akademískur 
starfsmaður 

KK Einelti 
Ágreiningur vegna námsmats og námskrafna. Málið 
ætti að fara í kæruferli skv. reglum HÍ. 

Á ekki við 

Valin voru tvö mál sem tekin voru fyrir af viðbragðsteyminu á árunum 2017-2019. Könnuð var fylgni við þrjú ákvæði um málsmeðferð í verklagsreglum um 

viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi innan Háskóla Íslands frá árinu 2017.  

5.2. Úrtaksprófun. Fylgni við verklagsreglur um einelti og annað ofbeldi 
Nr. Ákvæði í verklagsreglum um viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi Mál 2 Mál 5 

1 
Grein 5. Formlegri kvörtun um einelti skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem fer til viðbragðsteymis. Kannað var hvort eyðublaðið væri 
vistað í málinu í Námu og þar kæmu fram atriði sem tilgreind eru í verklagsreglu. 

Já Já 

2 
Grein 7. Gæta skal jafnræðis milli aðila og jafnan viðhafa það vinnulag að rætt skuli við báða aðila í tvígang. Kannað var hvort fundargerðir 
funda með málsaðilum væru vistaðar í Námu.  

Já Já 

3 
Grein 7. Í lokaskýrslu um málið skal gerð grein fyrir aðdraganda, samhengi og sjónarmiðum aðila málsins, upplýsingum frá vitnum, 
niðurstöðu og helstu tillögum. Kannað var hvort lokaskýrsla væri í samræmi við kröfur 7. gr. og hún vistuð í Námu og undirrituð af 
viðbragðsteyminu.  

Já Já 
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6.2 FAGRÁÐ UM KYNFERÐISLEGA OG KYNBUNDNA ÁREITNI OG OFBELDI 

Samkvæmt verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi innan Háskóla Íslands (2018) er það háskólaráð sem skipar 
þriggja manna fagráð sem hefur það hlutverk að taka við og rannsaka kvartanir og tilkynningar um brot, veita umsögn um þær og koma með tillögur til 
úrbóta. Fagráðið er einnig yfirstjórn til ráðgjafar um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn brotunum. Formaður fagráðsins er utanaðkomandi sálfræðingur en auk 
hans sitja í fagráðinu akademískur starfsmaður við Lagadeild, tilnefndur af starfsmannasviði, og akademískur starfsmaður við Sálfræðideild, tilnefndur af 
náms- og starfsráðgjöf. Með fagráðinu starfar jafnréttisfulltrúi háskólans og verkefnisstjóri á starfsmannasviði.  

Samkvæmt upplýsingum frá starfsmannasviði bárust 12 kvartanir frá fjórum fræðasviðum til fagráðsins á árunum 2017-2019. Af þeim voru þrjár kvartanir 

teknar til formlegrar málsmeðferðar. Niðurstaða var ekki skráð í níu málum. Í töflu 5.3. eru upplýsingar teknar saman um málin.  

5.3. Upplýsingar um mál fagráðs um kynbundin og kynferðislega áreitni á árunum 2017-2019  

Ár 
Staða málsaðila 
sem kvartar 

Kyn  
Staða málsaðila sem 
kvartað er undan 

Kyn Efni kvörtunar 
Niðurstaða forkönnunar skv. 
5. gr. 

Niðurstaða rannsóknar 
skv. 5. gr. 

2017 
Utanaðkomandi 
aðili 

KK Nemandi KVK Kynferðislegt ofbeldi Vísað frá Á ekki við 

2017 Nemandi KVK Nemandi KK Kynferðislegt ofbeldi 
Tekið til formlegrar 
málsmeðferðar 

Kynferðislegt ofbeldi 

2017 
Starfsmenn og 
nemendur 

KVK Starfsmaður KK 
Kynferðisleg og kynbundin 
áreitni 

Tekið til formlegrar 
málsmeðferðar 

Kynferðisleg og 
kynbundin áreitni 

2018 Nemandi KVK Nemandi KK Kynbundin áreitni Ekki skjalað - 

2018 Nemandi KVK Ekki vitað KK Kynbundin áreitni Málið féll niður - 

2018 Nemandi KVK Nemandi KK Kynferðislegt ofbeldi Ekki skjalað Sáttarferli 

2018 Nemendur KVK Starfsmaður KK Kynbundin áreitni Málið féll niður 
Viðkomandi reyndist ekki 
vera starfsmaður HÍ. 

2018 Nemandi KVK Nemandi KK Kynbundin áreitni Vísað frá - 

2018 Nemandi KVK Nemandi KK Kynferðislegt ofbeldi 
Tekið til formlegrar 
málsmeðferðar 

Sáttarferli 

2019 Nemendur KVK Starfsmaður KK Kynbundin áreitni Ekki skjalað 
Ekkert aðhafst að ósk 
málshefjanda. 

2019 Nemendur KVK Nemandi KK Kynbundin áreitni Ekki skjalað - 

2019 Nemandi KVK Nemandi KK Kynferðisleg áreitni 
Kvartandi óskaði eftir að 
fagráð aðhefðist ekki frekar 

- 

 

Í úrtak voru valin þrjú tilvik úr þeim kvörtunum sem bárust fagráðinu á árunum 2018-2019. Könnuð var fylgni málsmeðferðar fagráðsins við verklagsreglur 

um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi innan Háskóla Íslands (2018). Þá var einnig kannað hvort fagráðið hefði sett sér starfsreglur 

um málsmeðferð og starfshætti sína í samræmi við 3. gr. verklagsreglnanna. Í ljós kom að þær eru enn í drögum.  
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5.4. Úrtaksprófun. Fylgni við verklagsreglur um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi  
Nr. Ákvæði í verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og ofbeldi Mál 13 

(2018) 
Mál 15 
(2018) 

Mál 1 (2019) 

1 
Grein 4. Hvert(t) sem tekur við kvörtun eða tilkynningu um brot skal umsvifalaust vísa erindinu til fagráðsins til faglegrar 
meðferðar. Kannað var hvort kvörtun málsaðila eða tilkynning væri vistuð í viðkomandi máli í Námu. 

Já Nei Já 

2 
Grein 4. Hvert(t) sem tekur við kvörtun eða tilkynningu um brot skal umsvifalaust vísa erindinu til fagráðsins til faglegrar 
meðferðar. Kannað var hvort kvörtun eða tilkynning hefði borist strax til fagráðsins (skv. tölvupósti og fundargerðum). 

Já Já Já 

3 
Grein 5. Að loknum viðtölum við aðila máls ákveður ráðið hvort taka skuli málið til formlegrar meðferðar. Kannað var hvort 
niðurstaða forkönnunar fagráðsins væri vistuð í viðkomandi máli í Námu.  

Já 
 

Nei 
Nei 

4 
Grein 5. Þegar rannsókn máls er lokið kynnir fagráð aðilum og yfirmönnum þeirra niðurstöður sínar með umsögn. Kannað var 
hvort niðurstaða máls sem fór í formlega meðferð skv. 5. grein væri vistuð í viðkomandi máli í Námu.  

Á ekki við Já Á ekki við 

6.3 SIÐANEFND HÁSKÓLA ÍSLANDS 

Siðareglur Háskóla Íslands voru staðfestar af háskólaráði Háskóla Íslands 5. desember 2019 en samkvæmt þeim er formaður siðanefndar skipaður af 

háskólaráði samkvæmt tilnefningu rektors. Félag háskólakennara og Félag prófessora skipa hvort um sig einn nefndarmann. Rektor skipar ritara úr hópi 

starfsmanna háskólans. Ekki er búið að skipa siðanefnd háskólans. Í starfsreglunum kemur fram að siðanefndin hefur með höndum umfjöllun um meint 

brot á siðareglunum. Siðanefndin tekur fyrst afstöðu til þess hvort erindið varði fyrst og fremst meint brot á siðareglum. Ef erindið varðar brot á lagareglum 

sem hægt er að bera undir úrskurð stjórnvalda eða dómstóla er því vísað frá. Ef erindið varðar fyrst og fremst aðrar reglur en siðareglurnar veitir nefndin 

leiðbeiningar um viðeigandi farveg innan skólans eftir eðli þess, vísar t.d. á eineltisteymi og fagráð um kynferðislega og kynbundinna áreitni og ofbeldi. Með 

þessum ákvæðum í starfsreglunum er meðal annars brugðist við fjölda mála sem borist hafa siðanefnd sem varða samskiptavanda milli aðila. Ekki lágu fyrir 

upplýsingar um eðli og fjölda mála siðanefndar á síðustu árum.   
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6.4 SAMANBURÐUR Á VERKFERLUM HJÁ OPINBERUM STOFNUNUM 

Farið var yfir verkferla hjá nokkrum opinberum aðilum, m.a. Landspítalanum, Reykjavíkurborg, Alþingi og Stjórnarráði Íslands. Þessar stofnanir hafa nýlega 

endurskoðað verklag hjá sér og gilda hjá þeim öllum sömu verklagsreglur og málsmeðferð varðandi viðbrögð við einelti og kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustaðnum. Hjá Háskóla Íslands gilda tvær ólíkar verklagsreglur annars vegar við úrlausn eineltismála og hins vegar áreitnimála. Í 

verklagsreglum um viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi sem háskólaráð samþykkti árið 2017 kemur fram að meta ætti að fimm árum liðnum hvort tilefni sé 

til að sameina þær verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og öðru kynferðislegu ofbeldi (2018).  

Í töflu 5.5. er samanburður á verklagsreglum hjá Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg og Landspítalanum. Þessar stofnanir eru stærstu vinnustaðir á landinu og 

voru um 80% starfsmanna Reykjavíkurborgar og Landspítalans konur en 54% starfsmanna Háskóla Íslands og 66% nemenda.  

5.1.1. SKIPULAG OG VERKFERLI HJÁ REYKJAVÍKURBORG 

Hjá Reykjavíkurborg starfaði um 9.800 starfsmenn í 7.206 stöðugildum í október 2019. Starfsemi borgarinnar skiptist í fimm kjarnasvið og þrjú stoðsvið. 

Mannauðs- og starfsumhverfissvið er eitt stoðsviðanna og hlutverk þess er m.a. að hafa eftirlit með framkvæmd mannauðsstefnu borgarinnar og veita 

stjórnendum ráðgjöf. Á hverju kjarnasviði borgarinnar starfar mannauðsþjónusta sem sér um mannauðsmál sviðsins. Stefna Reykjavíkurborgar gegn einelti, 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum var samþykkt í febrúar 2019. Hún er undirstefna mannauðsstefnu borgarinnar og með henni fylgir ítarlegt verkferli og 

leiðir til úrlausnar í eineltis- og áreitnimálum. Starfsmannastjóri hverrar mannauðsþjónustu skipar í teymið sem tekur á málum á sviðinu og í því eru starfandi 

sérfræðingar á sviðinu eða í mannauðsþjónustunni. Hægt er að skjóta úrlausn málsins til Mannauðsdeildar Ráðhússins. Viðkomandi teymi rannsakar málið 

og kemur með niðurstöðu og tillögur um aðgerðir til stjórnenda og sinnir eftirfylgni mála.  

5.1.2. SKIPULAG OG VERKFERLIÐ HJÁ LANDSPÍTALANUM 

Hjá Landspítalum starfa 5.667 starfsmenn í 4.221 stöðugildum á árinu 2018. Starfsemi spítalans skiptist í þrjú kjarnasvið og tvö stoðsvið. Skrifstofa 

mannauðsmála ber ábyrgð á stefnumörkun og eftirfylgni mannauðsmála á spítalanum. Skrifstofa mannauðsmála markar stefnu í málaflokknum um einelti, 

áreitni og ofbeldismál á Landspítalanum og kannar m.a. í starfsumhverfiskönnun hvernig þessi mál standa, veitir ráðgjöf eftir því sem við á og rannsakar 

einstök mál. Í gildi er verklagsregla frá árinu 2017 um einelti, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni og ofbeldi. Samkvæmt henni eru það stjórnendur 

sem taka við ábendingum og eiga að leysa málið innan sinnar deildar eða sviðs ef þess er kostur. Ef málið fer til skrifstofu mannauðsmála tekur stuðnings- 

og ráðgjafateymi við málinu og hefst málsmeðferðin á almennri skoðun (viðtali og ráðgjöf). Þetta er gert áður en hægt er að leggja fram formlega kvörtun. 

Formlegri kvörtun lýkur með niðurstöðu teymisins sem kynnt er stjórnanda og málsaðilum. Stjórnendur bera ábyrgð á og ákveða viðbrögð gagnvart aðilum 

máls og starfseiningu og geta þeir leitað ráðgjafar hjá skrifstofu mannauðsmála. Stjórnandi og mannauðsráðgjafi fylgja málinu eftir að 3-6 mánuðum liðnum.  
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5.5. Samanburður á verklagsreglum Háskóla Íslands, Reykjavíkurborgar og Landspítalans  

  
Verklagsreglur um viðbrögð við einelti og 

öðru ofbeldi innan Háskóla Íslands 
Verklagsreglur um viðbrögð við kynbundinni 

og kynferðislegri áreitni og ofbeldi 

Stefna og verkferlar og leiðir til úrlausna í 
eineltis- og áreitnimálum hjá 

Reykjavíkurborg 

Landspítalinn: 
Verklagsreglur um einelti, ofbeldi og 

áreitnimál 

Samþykkir stefnu 
og/eða verklagsreglur: 

Háskólaráð Háskólaráð Borgarráð Framkvæmdarstjórn LSH 

Ábyrgðaraðili: Starfsmannasvið Fagráð Mannauðsdeild Ráðhúss Reykjavíkur Framkvæmdastjóri mannauðsmála 

Gildissvið: 
Nemandi eða starfsmaður sem verður fyrir 
broti í námi eða starfi af hálfu starfsmanna, 

nemenda eða þriðja aðila. 

Brot starfsfólks eða nemenda HÍ á öðru 
starfsfólki, nemendum eða þriðja aðila enda 

eiga samskiptin sér stað í tengslum við 
starfsemi HÍ. 

Allt starfsfólk á vinnustöðum borgarinnar 
og vinnutengd störf. 

Allt starfsfólk á vinnustöðum spítalans og 
vinnutengd störf. 

Heiti viðbragðshóps: Viðbragðsteymi vegna eineltis og ofbeldis Fagráð Eineltis- og áreitniteymi sviða Stuðnings- og ráðgjafateymi 

Hver skipar: Sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskólaráð 
Starfsmannastjórar / mannauðsstjórar 

sviða 
Framkvæmdastjóri mannauðsmála 

Fjöldi í teymi eða ráði: Þrír einstaklingar Þrír einstaklingar 
3-5 einstaklingar í teymi — fer eftir stærð 

sviða 
Ekki starfandi teymi 

Hverjir eru skipaðir skv. 
verklagsreglum: 

Tveir starfsmenn starfsmannasviðs (annar 
lögfræðingur) og einn utanaðkomandi. 

Enginn formaður. 

Formaður er utanaðkomandi aðili, einn 
tilnefndur af starfsmannasviði og annar af 
náms- og starfsráðgjöf. Varamenn. Með 

fagráðinu starfa fulltrúi starfsmannasviðs og 
jafnréttisfulltrúi HÍ.  

Starfsfólk sviða. 
Formaður er sálfræðingur og með honum 

starfa sérfræðingar á skrifstofu 
mannauðsmála. 

Sérfræðiþekking: 
Lögfræðingur, mannauðssérfræðingur og 

sálfræðingur. 
Sálfræðingar og kynjafræðingur. 

Ýmis sérþekking en lögfræðiráðgjöf er veitt 
teymum sem þess þurfa. 

Sérfræðingar í sálfræði, mannauðs- og 
lögfræði. 

Kvörtun komið til: 
Mannauðsstjóra fræðasviðs, náms- og 
starfsráðgjafar eða starfsmannasviðs. 
Næsta stjórnanda eða deildarforseta. 

Fulltrúa í fagráðinu eða jafnréttisfulltrúa HÍ. 
Næsta yfirmanns, forseta fræðasviðs eða 

deildarforseta. 

Yfirmanns, mannauðsþjónustu sviða eða 
eineltis- og áreitniteymis sviða. 

Næsta stjórnanda. Ef kvartað er yfir 
stjórnanda þá er hægt að tilkynna til 

ýmissa aðila innan spítalans.  

Hlutverk teymis og 
fagráðs: 

Rannsaka kvartanir og koma með tillögur til 
úrbóta, veita stjórnendum ráðgjöf um 

fyrirbyggjandi aðgerðir. 

Taka við og rannsaka kvartanir, koma með 
umsögn og tillögur til úrbóta, veita 

stjórnendum ráðgjöf um fyrirbyggjandi 
aðgerðir. 

Taka á móti tilkynningum, leiðbeina 
stjórnendum og upplýsa starfsfólk, 
rannsaka kvartanir og komast að 

niðurstöðu og skila áliti að rannsókn 
lokinni. 

Rannsaka einstök mál og veita ráðgjöf eftir 
því sem við á. 

Óformlegt ferli: Nei Nei Já Já 

Formlegt ferli: Já Já Já Já 

Niðurstaða lýtur að: 
Sértækum og almennum tillögum til úrbóta 

til að stöðva og koma í veg fyrir brot. 

Tillögum að viðbrögðum til yfirmanna 
starfseiningar og vera yfirstjórn til ráðgjafar 

um fyrirbyggjandi aðgerðir. 

Niðurstöðu og tillögum um aðgerðir í 
viðkomandi máli.  

Niðurstöðu rannsóknar á kvörtun og 
tillögum til stjórnenda. Þeir bera ábyrgð á 
og ákveða viðbrögð gagnvart málsaðilum 

og starfseiningu. 

Tillögur til: 
Stjórnenda í samráði við starfsmannasvið og 

náms- og starfsráðgjöf. 
Stjórnenda í samráði við starfsmannasvið og 

náms- og starfsráðgjöf. 
Stjórnenda í samráði við starfsmannastjóra 

sviðs. 

Stjórnenda. Skrifstofa mannauðsmála 
getur verið til ráðgjafar eftir því sem óskað 

er. 

Eftirfylgni: 
Innan þriggja mánaða skal meta árangur af 

aðgerðum. 
Nei 

Teymin hafa það hlutverk að sinna 
eftirfylgni mála. 

Stjórnendur og mannauðsráðgjafar fylgja 
málum eftir þremur til sex mánuðum eftir 

að niðurstöður liggja fyrir. 
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6.5  FYLGNI VIÐ REGLUGERÐ UM AÐGERÐIR GEGN EINELTI, KYNFERÐISLEGRI OG KYNBUNDINNI ÁREITNI OG OFBELDI 

Reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum byggist á lögum nr. 46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Lögin gilda um alla starfsemi, þar sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem um er að ræða eigendur 

fyrirtækja eða starfsfólk. Tilgangur laganna er að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi og tryggja skilyrði fyrir því að innan vinnustaða sé hægt að 

leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál í samræmi við lög og reglur og ráðleggingar og fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins. 

Í reglugerðinni eru gerðar ákveðnar kröfur til atvinnurekanda m.a. um: 1. greiningu áhættuþátta í starfsumhverfinu og gerð áhættumats, 2. gerð 

forvarnaáætlunar meðal annars á grundvelli niðurstöðu áhættumatsins og 3. viðbragðsáætlun þegar mál koma upp.  

Í samræmi við lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er starfandi öryggisnefnd við Háskóla Íslands. Samkvæmt upplýsingum frá 

starfsmanni nefndarinnar þá hefur nefndin einbeitt sér að líkamlegri velferð starfsfólks og því ekki tekið inn í áhættumat sitt sálfélagslega þætti, s.s. einelti 

eða kynbundna og kynferðislega áreitni. Starfsmannasvið hefur ekki greint áhættuþætti eða gert áhættumat en þessi vinna er á starfsáætlun 

starfsmannasviðs fyrir árið 2020, sem og mótun aðgerðaáætlunar.  Þá hefur háskólinn sett sér viðbragðsáætlun á grundvelli reglugerðarinnar, annars vegar 

með verklagsreglum um viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi innan Háskóla Íslands (2017) og hins vegar með verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni 

og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskóla Íslands frá árinu 2014 (endurskoðaðar árið 2018).  

5.6. Fylgni í starfsemi Háskóla Íslands við ákvæði í reglugerð nr. 1009/2015  

Nr. Ákvæði úr reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi: Fylgni 

1 
5. gr. Atvinnurekandi skal greina áhættuþætti eineltis, kynferðislegrar áreitni og kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum við 
gerð áhættumats í samræmi við lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Nei 

2 
5. gr. Í áætlun um forvarnir sem tekur mið af niðurstöðum áhættumats á að koma fram til hvaða aðgerða skuli gripið í því skyni að koma 
í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað. 

Nei 

3 
5. gr. Viðbragðsáætlun um aðgerðir sem grípa skuli til komi fram kvörtun, ábending eða rökstuddur grunur um að einelti, kynferðisleg 
áreitni eða kynbundin áreitni eða ofbeldi eigi sér stað eða hafi átt sér stað. 

Já 

 

Í reglugerð nr. 1009/2015 kemur fram í 5. gr. og 7. gr. hvaða aðgerðir þurfi að koma fram í viðbragðsáætlun ef kvörtun eða ábending berst atvinnurekanda 

um einelti eða kynferðislega eða kynbundna áreitni eða ofbeldi. Farið var yfir kröfurnar og þær bornar saman við verklagsreglur um viðbrögð við einelti og 

öðru ofbeldi innan Háskóla Íslands frá árinu 2017 og verklagsreglur um viðbrögð kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu 

ofbeldi innan Háskóla Íslands frá 2018. Við yfirferðina mætti bæta eftirfylgni mála í verklagsreglunum þannig að þar kæmi fram hvernig meta skuli árangur 

þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til og hvort þörf sé á almennum aðgerðum á vinnustaðnum. Fagráðið um viðbrögð við kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni og ofbeldi starfar samkvæmt drögum að starfsreglum sem dagsettar voru í desember 2018.  
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6 VIÐHORFSKANNANIR 

6.1. STJÓRNENDAKÖNNUN UM ERFIÐ MÁL 2019 

6.1.1. Markmið og skilgreiningar 

Markmið könnunarinnar var að safna upplýsingum meðal stjórnenda um tíðni, umfang og úrlausn erfiðra starfsmanna- og nemendamála á síðustu 12 

mánuðum. Þátttökuskilyrðin voru að stjórnendur hefðu gegnt stöðunni a.m.k. síðastliðna 16 mánuði (þ.e. frá 1. júlí 2018) og hefðu mannaforráð. Haft var 

samráð við nokkra stjórnendur um þátttakendalistann. Könnunin var send til stjórnenda 22. október og var hún opin til 4. nóvember 2019.  

Eftirfarandi skilgreiningar voru notaðar um erfið mál: 

 Erfið samskipti eru ótilhlýðileg hegðun, erfiður skoðanaágreiningur og ágreiningur meðal annars vegna ólíkra hagsmuna einstaklinga eða hópa. 

 Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr viðkomandi, 

móðga, særa, ógna eða að valda ótta. 

 Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða 

virðingu, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Eitt tilvik getur talist 

kynferðisleg áreitni. 

 Kynbundin áreitni er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða 

virðingu og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni.  
 

6.1.2. Þátttakendur og svarhlutfall 

Í töflu 6.1. var skipting þátttakenda eftir sviðum háskólans. Flestir stjórnendur starfa á fræðasviðunum (66%) en aðrir í sameiginlegri stjórnsýslu (34%). Í 

töflu 6.2. sést að skipting þátttakenda var nokkuð jöfn eftir starfseiningum, sem og svarhlutfall. Svarhlutfallið var 85%, eða á bilinu 83-90% eftir starfseiningu, 

en 6 stjórnendur svöruðu ekki spurningunni um við hvaða starfseiningu þeir starfa innan háskólans.  

 

  

6.2. Fjöldi svarenda eftir starfseiningu Háskóla Íslands 

Stjórnandi: 
Fjöldi 

þátttakenda 
 

Hlutfall 
Fjöldi 

svarenda Hlutfall 

Deildar eða námsbrautar 29 39% 20 83% 

Sviðsskrifstofu eða stofnunar 20 27% 18 90% 

Sameiginlegrar stjórnsýslu 25 34% 19 84% 

Svöruðu ekki* - - 6 - 

Samtals 74 100% 63 85% 

 Þátttakendum var ekki skylt að svara öllum spurningum könnunarinnar. 

 

6.1. Fjöldi þátttakenda eftir sviðum Háskóla Íslands 

Fræðasvið 
Fjöldi 

þátttakenda Hlutfall 

Sameiginleg stjórnsýsla 25 34% 

Heilbrigðisvísindasvið 13 18% 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 12 16% 

Félagsvísindasvið 11 15% 

Menntavísindasvið 7 9% 

Hugvísindasvið 6 8% 

Samtals 74 100% 
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6.1.3. Tíðni og umfang erfiðra mála 

1. Á síðustu 12 mánuðum hafa: 

 67% stjórnenda (f=42) fengið kvartanir eða ábendingar um erfið samskipti. 

 20% stjórnenda (f=11) fengið kvartanir eða ábendingu um einelti. 

 11% stjórnenda (f=6) fengið kvartanir eða ábendingu um kynbundna áreitni. 

 9% stjórnenda (f=5) fengið kvartanir eða ábendingu um kynferðislega áreitni. 

 

2. Á síðustu 12 mánuðum hafa 65% stjórnenda komið að úrlausn erfiðra starfsmanna- eða nemendamála. Hlutfallið er mismunandi eftir starfseiningu: 

80% deildarforseta, 67% stjórnenda á sviðsskrifstofu eða stofnun og tæp 50% stjórnenda sameiginlegrar stjórnsýslu. (Mynd 6.3.) 

3. 25% stjórnenda hafa varið mjög eða frekar miklum tíma í úrlausn erfiðra starfsmanna- og/eða nemendamála. Þriðjungur svaraði að sá tími hefði 

hvorki verið mikill né lítill og 43% frekar lítill. Enginn svaraði að hann hefði varið mjög miklum tíma í þessi mál. (Mynd 6.4.) 

6.1.4. Úrlausn erfiðra mála 

4. Eftirtaldir starfsmanna- eða nemendahópar kvörtuðu oftast til stjórnenda á síðustu 12 mánuðum:  

 Starfsfólk stjórnsýslunnar (f=22) og kvartaði það oftast til stjórnanda á sviðsskrifstofu eða í sameiginlegri stjórnsýslu. 

 Akademískt starfsfólk (f=18) og kvörtuðu þeir oftast til deildarforseta eða stjórnanda á sviðsskrifstofu.  

 Nemendur í grunnnámi (f=14) og kvörtuðu þeir oftast til deildarforseta. 

5. 50% stjórnenda leituðu oftast til mannauðsstjóra fræðasviðanna eftir aðstoð og ráðgjöf um viðbrögð, 38% til starfsmannasviðs, 25% til forseta 

fræðasviðs og 20% til kennslu- og deildarstjóra. Deildarforsetar og stjórnendur sviðsskrifstofu og stofnana leituðu oftast til mannauðsstjóra 

fræðasviðs og forseta. Stjórnendur sameiginlegrar stjórnsýslu leituðu oftast til starfsmannasviðs. (Mynd 6.5.) 

 

65%

33%

2%

6.3. Hefur þú komið að úrlausn erfiðra starfsmanna- og/eða 
nemendamála í þinni starfseiningu á síðustu 12 mánuðum?

Já

Nei

Vil ekki svara

 

2%

22%

33%

43%

6.4. Hversu miklum eða litlum tíma hefur þú varið í úrlausn 
erfiðra starfsmanna- og/eða nemendamála á síðustu 12 

mánuðum?

Mjög miklum

Frekar miklum

Hvorki litlum né miklum

Frekar litlum

Engum
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6. Tæpur helmingur stjórnenda sagði að þeir hefðu alltaf fengið nægilega aðstoð og ráðgjöf við úrlausn málsins en helmingur þeirra svaraði að svo 

hefði oftast verið. (Mynd 6.6.) 

7. Rúmlega 70% stjórnenda sögðu að það hafi gengið frekar eða mjög vel að ljúka málinu eða málunum en tæpur 30% hvorki vel né illa. Einn svaraði 

að það hefði gengið frekar illa. (Mynd 6.7.) 

8. 30% stjórnenda töldu að málið eða málin hefðu haft frekar mikil áhrif á starfsemi sinnar starfseiningar, 13% hvorki mikil né lítil áhrif og 58% að 

áhrifin hefðu verið frekar lítil eða engin. Enginn svaraði að áhrifin hefðu verið mjög mikil. (Mynd 6.8.) 
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6.5. Til hvers leitaðir þú oftast eftir aðstoð og ráðgjöf um 
viðbrögð við málinu / málunum?
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6.6. Fékkstu nægilega aðstoð og ráðgjöf við úrlausn málsins / 
málanna?
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6.1.5. Fræðsla og þekking 

9. Tæp 60% stjórnenda hafa kynnt sér verklagsreglur um einelti og kynbundna og kynferðislega áreitni. Um þriðjungur hefur kynnt sér 

starfsmannalögin og stjórnsýslulögin, 22% reglugerð um aðgerðir gegn einelti og kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum.  

10. Helmingur stjórnenda sagði að engin fræðsla hefði farið fram á síðustu tveimur árum fyrir starfsfólk um samskipti á vinnustað, einelti og kynbundna 

eða kynferðislega áreitni. 45% sögðu að fræðsla hefði farið fram um samskipti á vinnustað. (Mynd 6.9.) 

11. Tæp 70% stjórnenda metur þörf sína fyrir stjórnendaþjálfun vera frekar eða mjög mikla um forvarnir og viðbrögð við erfiðum málum. (Mynd 6.10.) 

6.1.6. Almennt um mannauðsmál 

12. Í 66% tilfella hafa stjórnendur fengið kynningu á starfsumhverfiskönnun HÍ árið 2018 og 60% stjórnenda svöruðu að hún hafi verið kynnt 

starfsmönnum. 25% stjórnenda sögðu að gripið hefði verið til aðgerða í samræmi við niðurstöður. Í opnu spurningunni bárust ábendingar um að 

könnunin hefði borist seint og enn ætti eftir að kynna niðurstöður og grípa til aðgerða. (Mynd 6.11.) 

13. Tæp 70% stjórnenda sögðu að unnið hefði verið úr niðurstöðum starfsmannasamtala 2019. Um 20% sögðu að engin samtöl hefðu farið fram á 

þessu ári en 10% segjast ekki vissir. Mesti munurinn var á svörum deildarforseta en 45% þeirra sögðu að engin starfsmannasamtöl hefðu farið fram 

á þessu ári og 10% vissu ekki hvort þau hefðu farið fram. (Mynd 6.12.) 

14. Um 10% stjórnenda sögðu að þeir væru ekki vissir um hvort það sé eða að það sé ekki hluti af starfsskyldum sínum að bregðast við erfiðum 

starfsmannamálum. Enginn munur er á milli stjórnenda eftir starfseiningum. (Mynd 6.13.) 
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6.9. Hvaða fræðsla hefur farið fram fyrir starfsmenn í þinni 
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17%

40%

28%

13%

2%

6.10. Hvernig metur þú þörf þína fyrir stjórnendaþjálfun um 
forvarnir og viðbrögð við erfiðum málum?

Mjög mikla

Frekar mikla

Hvorki mikla né litla

Frekar litla

Enga



             Innri endurskoðun Háskóla Íslands 

28 | S í ð a  
 

 

15. Rúmlega 90% stjórnenda segja að starfsandinn í starfseiningu sinni sé frekar eða mjög góður. Tæpur 10% segja að hann sé hvorki góður né slæmur 

eða hann sé slæmur. Skiptingin er mismunandi eftir starfseiningum: 80% deildarforseta segir að starfsandinn sé frekar eða mjög góður (15% mjög), 

95% stjórnenda í sameiginlegri stjórnsýslu (32% mjög) og 100% stjórnenda á sviðsskrifstofum (44% mjög). (Mynd 6.14.) 
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6.12. Er unnið með niðurstöður starfsmannasamtala 2019 í þinni 
starfseiningu?
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6.13. Er hluti af þínum starfsskyldum að bregðast við erfiðum 
starfsmannamálum í þinni starfseiningu?
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6.14. Þegar á heildina er litið, hversu góður eða slæmur hefur 
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6.2. KÖNNUN MEÐAL DEILDARFORSETA 2017 

Í úttekt á stjórnskipulagi og stjórnsýslu Háskóla Íslands (2018) var gerð 

könnun meðal deildarforseta vorið 2017 þar sem þeir voru spurðir um 

tímafrekustu og flóknustu verkefni þeirra háskólaárið 2016-2017. Alls 

svöruðu 24 deildarforsetar. Fram kemur í niðurstöðum að tímafrekustu mál 

deildarforseta voru starfsmannamál, m.a. vegna samskipta og samskipta-

örðugleika á vinnustað, starfsmannasamtala, nýráðninga o.fl. Þegar spurt var 

um flóknustu verkefnin voru starfsmannamálin langoftast nefnd og síðan 

fjármálin. Nokkur munur var á milli fræðasviða. 

 

 

 

 

6.3. STARFSUMHVERFISKÖNNUN 2018 
Starfsmannasvið stendur annað hvert ár að framkvæmd starfsumhverfiskönnunar meðal allra starfsmanna háskólans. Félagsvísindastofnun sér um 

framkvæmd hennar og var hún lögð síðast fyrir í október-desember 2018. Sex þættir starfsumhverfisins voru mældir: 1) viðhorf til stjórnenda, 2) viðhorf til 

launakjara, 3) viðhorf til álags og streitu í starfi, 4) viðhorf til sjálfræðis og áhrifa, 5) viðhorf til sveigjanleika starfs og samræmingar fjölskyldu og vinnu, 6) 

viðhorf til starfsanda, 7) viðhorf til upplýsingamiðlunar og 8) viðhorf til aðstöðu og öryggis á vinnustað. Í töflu 6.16. koma fram niðurstöður á þættinum 

„starfsandi“ eftir sviðum og síðan fimm spurningar um starfsánægju, erfið samskipti, einelti og kynferðislega áreitni.   

6.16. Niðurstöður starfsumhverfiskönnunar HÍ 2018 eftir fræðasviðum 

 

Meðaltal: Starfsandi og 
ánægja með 

starfseiningu. Á skalanum 
1-5. Hærri tala gefur til 

kynna meiri ánægju (52) 

Hlutfall þeirra sem 
eru frekar eða mjög 
ánægðir í starfi (65) 

Hlutfall þeirra sem svöruðu 
játandi að í sinni starfseiningu 

eigi erfið samskipti sér stað 
milli einstaklinga eða hóps 
sem hafi neikvæð áhrif á 

starfsandann (66) 

Hlutfall þeirra sem telur 
að erfiðu samskiptin hafi 

frekar mikil eða mjög 
mikil neikvæð áhrif á 
annað starfsfólk og 
starfsandann (67) 

Hlutfall þeirra sem 
svöruðu játandi að hafa 
orðið fyrir einelti í starfi 

sínu á síðustu 6 
mánuðum (68) 

Hlutfall þeirra sem 
svöruðu játandi að hafa 
orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni á síðustu 6 
mánuðum (69) 

Sameiginleg stjórnsýsla 4,02 83% 38% 44% 5% 1% 

Heilbrigðisvísindasvið 3,97 84% 43% 39% 6% 2% 

Hugvísindasvið  3,88 85% 36% 40% 9% 0% 

Meðaltal Háskóla Íslands 3,85 80% 47% 44% 8% 1% 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið  3,79 75% 53% 48% 10% 1% 

Félagsvísindasvið  3,70 80% 52% 46% 7% 2% 

Menntavísindasvið 3,65 75% 66% 46% 11% 1% 

Mikill munur er á milli starfseininga innan hvers sviðs hvað varðar alla þá þætti sem mældir voru. Niðurstöður starfseininga eru ekki birtar í þessari skýrslu.  
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6.15. Tímafrekustu og flóknustu verkefni deildarforseta 2016-2017
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6.4. KÖNNUN MEÐAL STARFSMANNA UM ERFIÐ MÁL 2019 
Félagsvísindastofnun kannaði viðhorf starfsmanna og nemenda til erfiðra samskiptamála í lok árs 2019. Sjá skýrslu í viðauka. Á mynd 6.17. sést að 30% 

starfsmanna hefur átt í erfiðum samskiptum og 5-11% höfðu orðið fyrir einelti eða áreitni innan háskólans. Á mynd 6.18. sést samanburður við niðurstöður 

könnunar háskólans árið 2003, starfsumhverfiskönnunar HÍ árið 2018 og vinnumarkaðsrannsóknar árið 2018. Einelti mældist 4% á síðustu sex mánuðum, 

sem er lægra hlutfall en í samanburðarkönnunum. Kynbundin áreitni mældist hærri innan háskólans en á íslenskum vinnumarkaði en hún var ekki mæld í 

hinum könnunum háskólans, og ekki heldur erfið samskipti. Kynferðisleg áreitni mældist rúmlega 1%, sem er sambærilegt og í hinum þremur könnunum.  
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6.17. Hefur þú átt í erfiðum samskiptum eða hefur þú orðið fyrir 
einelti, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða ofbeldi innan HÍ? 

Já Nei
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6.19. Hvert er kyn gerandans?

Karl Kona
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6.18. Samanburður milli viðhorfskannanna

Starfsfólk HÍ 2019 Vinnumarkaðsrannsókn 2018
Starfsfólk HÍ 2003 Starfsumhverfiskönnun HÍ 2018

6.20. Staða geranda innan Háskóla Íslands 

  

Erfið 
samskipti 
(f=157) 

Einelti 
(f=56) 

Kynbundin 
áreitni (f=39) 

Kynferðisleg 
áreitni (f=27) 

Samstarfsmaður 48% 49% 43% 38% 

Yfirmaður 24% 24% 10% 10% 

Annar starfsmaður  15% 20% 20% 21% 

Nemandi 7% 3% 20% 24% 

Aðrir aðilar innan HÍ 6% 4% 6% 7% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Á mynd 6.19. sést að konur eru um 60% geranda í málum sem varða erfið samskipti og einelti en karlmenn eru 60% geranda í málum sem varða kynferðislega 

áreitni og tæp 90% geranda í málum sem varða kynbundna áreitni. Staða geranda er oftast samstarfsmaður og síðan yfirmaður eða annar starfsmaður. 

Prófessorar og vísindamenn höfðu frekar upplifað erfið samskipti og einelti en annað starfsfólk háskólans.  
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Á mynd 6.21. sést að í örfáum tilfellum (4-5%) var lögð fram kvörtun um kynbundna eða kynferðislega áreitni. Rúmlega þriðjungur starfsmanna óskaði eftir 

því að leyst yrði úr erfiðum samskiptum og tæplega fjórðungur starfsmanna kvartaði formlega yfir einelti. Um 40% þeirra starfsmanna sem áttu í erfiðum 

samskiptum í vinnunni sögðu að það haft frekar eða mjög mikil áhrif á þá.  
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6.21. Óskaðir þú að leyst yrði úr erfiðum samskiptum eða lagðir þú 
fram formlega kvörtun?

Já Nei
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Tafla 6.23. Starfsmenn sem óskuðu ekki eftir úrlausn eða kvörtuðu ekki voru 

spurðir: Hvers vegna barstu ekki fram formlega kvörtun?  

 
 

Erfið 
samskipti 

(f=94) 

Einelti 
(f=41) 

Kynbundin 
áreitni 
(f=38) 

Kynferðis-
leg áreitni 

(f=23) 

Fannst ástandið ekki nógu alvarlegt 29% 12% 41% 59% 

Myndi ekki breyta neinu 20% 19% 18% 10% 

Ástandið myndi versna 16% 26% 10% 7% 

Vissi ekki hvert ég ætti að leita 11% 10% 4% 3% 

Treysti engum á vinnustaðnum 5% 7% 4% 3% 

Leið svo illa 5% 8% 4% 3% 

Aðrar ástæður 15% 18% 20% 14% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Tafla 6.22. Starfsmenn sem óskuðu eftir úrlausn eða kvörtuðu voru spurðir: Leiddi 

það til einhverra breytinga á vinnustaðnum að þú lagðir fram formlega kvörtun? 

 Erfið 
samskipti 

(f=43)  

Einelti 
(f=13)  

Kynbundin 
áreitni 

(f=2) 

Kynferðis-
leg áreitni  

(f=1) 

Já til hins betra 26% 23% 0% 0% 

Já en gerði ástandi verra 2% 23% 0% 0% 

Nei, hafði ekki breytingu í för með sér 72% 54% 100% 100% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Í töflu 6.22. sést að starfsmenn sem óskuðu eftir úrlausn eða lögðu fram kvörtun töldu að það hafi ekki hafa leitt til neinna breytinga.  Eins og sést í töflu 6.23. 

voru mismunandi ástæður fyrir því af hverju starfsmenn stigu ekki fram. Þeir sem urðu fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni töldu oftast að tilvikið væri 

ekki nógu alvarlegt til þess að leggja fram kvörtun. Þeir sem áttu í erfiðum samskiptum töldu flestir að ástandið væri ekki nógu alvarlegt til þess að kvarta og 

þeir sem urðu fyrir einelti töldu að ástandið myndi versna eða myndi ekki breyta neinu ef þeir kvörtuðu.  
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6.5. KÖNNUN MEÐAL NEMENDA UM ERFIÐ MÁL 2019 

Á mynd 6.24. sést að 24% nemenda höfðu einhvern tímann átt í erfiðum samskiptum og um 4-5% höfðu orðið fyrir einelti eða kynbundinni eða kynferðislegri 

áreitni eða ofbeldi innan háskólans. Eins og sést á mynd 6.25. var hlutfallið fyrir undangengna sex mánuði lægra en mældist í fyrri könnun háskólans árið 

2003 og í vinnumarkaðsrannsókninni árið 2018, auk þess sem það var lægra en hlutfall meðal starfsmanna háskólans, eins og fram hefur komið. Erfið 

samskipti hafa ekki verið mæld í öðrum könnunum og kynbundin áreitni ekki í fyrri könnun háskólans.  
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einelti, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða ofbeldi innan HÍ

Já Nei
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6.26. Hvert er kyn gerandans?

Karl Kona
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6.25. Samanburður mælinga 2003 og 2019  innan HÍ og við 
vinnumarkaðinn 2018

Nemendur HÍ 2019 Íslenskur vinnumarkaður 2018 Nemendur HÍ 2003

Á mynd 6.26. sést að konur eru um 50-70% gerenda í málum sem varða erfið samskipti og einelti en karlmenn eru 80-100% gerenda í málum sem varða 

kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni.  Í töflu 6.27. sést að staða geranda í eineltismálum og málum sem varða kynbundna eða kynferðislega áreitni 

var oftast samnemandi.  Hins vegar áttu nemendur oftast í erfiðum samskiptum við kennara sinn eða leiðbeinanda. 

6.27. Staða geranda innan Háskóla Íslands 

 Erfið 
samskipti 

(f=65) 

Einelti 
(f=14) 

Kynbundin 
áreitni (f=13) 

Kynferðisleg 
áreitni (f=10) 

Leiðbeinandi minn 12% 11% 0% 0% 

Kennari minn 37% 17% 8% 10% 

Samnemendur 30% 39% 54% 40% 

Annar starfsmaður 11% 28% 23% 10% 

Aðrir aðilar 10% 6% 15% 40% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 
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Á mynd 6.28. sést að nemendur óskuðu oftast ekki eftir úrlausn erfiðra samskipta né lögðu fram formlega kvörtun. Í töflu 6.30. koma fram helstu ástæðurnar 

fyrir því að nemendur lögðu ekki fram kvörtun en þær ástæður voru m.a. að þeim fannst málið ekki nógu alvarlegt, myndi ekki breyta neinu eða bjuggust 

við að ástandið myndi versna. Hins vegar sögðu flestir þeirra sem lögðu fram formlega kvörtun að það hafi ekki leitt til neinna breytinga. Á mynd 6.29. sést 

að tæplega 40% nemenda sem átti í erfiðum samskiptum sagði að það hafði frekar mikil eða mjög mikil áhrif á þá.  

Tafla 6.30. Nemendur sem óskuðu ekki eftir úrlausn eða kvörtuðu ekki voru spurðir: Hvers vegna barstu ekki fram formlega kvörtun?  

 Erfið 
samskipti 

(f=46)  

Einelti  
(f=10) 

Kynbundin 
áreitni (f=9) 

Kynferðisleg 
áreitni (f=10) 

Fannst ástandið ekki nógu alvarlegt 31% 10% 29% 35% 

Myndi ekki breyta neinu 31% 24% 14% 12% 

Ástandið myndi versna 12% 24% 21% 6% 

Vissi ekki hvert ég ætti að leita 10% 19% 14% 18% 

Treysti engum á vinnustaðnum 7% 10% 14% 12% 

Leið svo illa 7% 10% 7% 6% 

Aðrar ástæður 2% 5% 0% 12% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

Tafla 6.31. Nemendur sem óskuðu eftir úrlausn eða kvörtuðu voru spurðir: Leiddi það til einhverra breytinga á vinnustaðnum að þú lagðir fram formlega kvörtun? 

 Erfið 
samskipti 

(f=12)  

Einelti  
(f=4) 

 Kynbundin 
áreitni (f=2) 

Kynferðisleg 
áreitni (f=1) 

Já til hins betra 53% 0% 0% 0% 

Já en gerði ástandi verra 0% 0% 50% 0% 

Nei, hafði ekki breytingu í för með sér 47% 100% 50% 100% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 
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SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA MEÐAL STARFSFÓLKS 

Samskipti 

 Mikill meirihluti þátttakenda í könnun meðal starfsfólks háskólans, eða 83,2%, upplifði það 

að vera metið að verðleikum til jafns við annað starfsfólk. Vegna fámennis reyndist ekki 

unnt að greina hvort tölfræðilega marktækur munur væri á dreifingu svara eftir kynhneigð 

eða eftir því hvort þátttakendur hefðu verið greindir með skerðingu eða fötlun. Gögnin gáfu 

þó vísbendingar um að gagnkynhneigt starfsfólk upplifði frekar að vera metið að verðleikum 

til jafns við aðra en samkynhneigt starfsfólk og starfsfólk með aðra kynhneigð og að 

starfsfólk sem ekki hafði verið greint með skerðingu eða fötlun upplifði frekar að vera metið 

að verðleikum en starfsfólk með slíka greiningu.  

 Rúmlega 30% starfsfólks í könnuninni, eða 157 manns, greindu frá því að hafa átt í erfiðum 

samskiptum við einn eða fleiri einstaklinga innan sinnar starfseiningar. Þar af sögðu 58% 

erfiðu samskiptin hafa átt sér stað á síðustu sex mánuðum. Starfsfólk sem hafði verið greint 

með skerðingu eða fötlun var líklegra en annað starfsfólk til að hafa átt í erfiðum 

samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í sinni deild eða starfseiningu. 

Sömuleiðis höfðu prófessorar og vísindamenn frekar upplifað slíkt en annað starfsfólk 

háskólans. 

 Flestir þeirra sem átt höfðu í erfiðum samskiptum, eða 61%, sögðu samskiptin hafa verið 

við samstarfsmann eða samstarfsmenn en 30% greindu frá erfiðum samskiptum við 

yfirmann eða yfirmenn sinnar starfseiningar.  

 Yfir helmingur þeirra sem starfsfólkið átti í erfiðum samskiptum við voru konur, eða 55,6% 

og 44,4% karlar. Konur voru líklegri til að eiga í samskiptavanda við stjórnendur af báðum 

kynjum en karlar. Konur voru einnig líklegri en karlar til að eiga í samskiptavanda við 

kvenkyns samstarfsmenn en voru karlar líklegri til að eiga í samskiptavanda við karlkyns 

samstarfsmenn. 

 Af þeim 157 einstaklingum sem átt höfðu í erfiðum samskiptum greindu 41,4% (65 manns) 

frá því að samskiptavandinn hafi haft mjög eða frekar mikil áhrif, 34,4% sögðu áhrifin hafa 

verið nokkur og 24,2% sögðu áhrifin hafa verið frekar eða mjög lítil eða engin. 

 Meirihluti þeirra sem átt höfðu í erfiðum samskiptum óskuðu ekki eftir að leyst yrði úr 

vandanum, eða tæp 64%, á móti rúmlega 36% sem óskuðu eftir aðstoð (53 manns). Af 

þeim sögðu 25,6% ástandið hafa lagast í kjölfarið en ríflega 72% sögðu ástandið hafa 
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haldist óbreytt, eða 31 einstaklingar. Einn svarandi sagði ástandið hafa versnað í kjölfar 

þess að hafa óskað eftir úrlausn samskiptavandans. 

 Þeir sem ekki höfðu leitað eftir aðstoð við úrlausn samskiptavandans voru spurðir um 

ástæðu þess. Af þeim 92 sem tóku afstöðu til spurningarinnar nefndu 40% að þeim hafi 

ekki þótt samskiptavandinn nógu alvarlegur, 28% töldu að ástandið myndi haldast óbreytt 

og 22% að ástandið myndi versna. Athygli vakti að 15% greindu frá því að hafa ekki vitað 

hvert þeir ættu að leita. 

Einelti 

 Þegar spurt var beint hvort þátttakendur höfðu orðið fyrir einelti í eða í tengslum við starf 

sitt í HÍ sögðust hlutfallslega flestir, eða tæp 90%, ekki hafa lent í einelti en 10,7%, eða 56 

manns, greindu frá því að hafa verið lagðir í einelti af einni eða fleiri manneskjum.  

 Af þeim sem sögðust hafa orðið fyrir einelti voru 11,3% karlar og 10,4% konur og voru 

flestir þolenda á aldursbilinu 51-60 ára. 

 Af þeim sem höfðu orðið fyrir einelti höfðu 38,2% reynslu af einelti á síðustu sex mánuðum 

eða 21 manns, sem táknar að 4% þeirra sem tóku þátt í könnuninni höfðu orðið fyrir einelti 

á undangengnum sex mánuðum. 

 Hlutfallslega flestir, eða 63%, greindu frá einelti af hálfu samstarfsmanns eða 

samstarfsmanna og 30% greindu frá einelti af hálfu yfirmanna. Samkvæmt þátttakendum 

voru tæp 59% gerenda konur á móti ríflega 41% karla. 

 Þegar greint var eftir stöðu þolenda kom í ljós að prófessorar mynduðu stærsta hópinn, 

eða 20%. Þátttakendur sem greindir voru með skerðingu eða fötlun höfðu frekar upplifað 

einelti en þeir sem ekki voru með greiningu, en vegna fámennis í hópum reyndist ekki unnt 

greina hvort þessi munur væri tölfræðilega marktækur. 

 Flestir af þeim 56 manns sem orðið höfðu fyrir einelti, eða 77%, sögðust ekki hafa lagt fram 

formlega kvörtun vegna þess. Þar af sögðust 46% hafa talið að ástandið myndi versna í 

kjölfar kvörtunar og 34% töldu að ástandið myndi haldast óbreytt. Alls greindu 17% frá því 

að hafa ekki vitað hvert þau ættu að leita og 12% að þau treystu engum á vinnustaðnum. 

Af þeim sem tóku afstöðu til spurningarinnar sögðu 15% að þeim hafi liðið of illa til þess að 

fara lengra með málið. 

 Einungis 13 manns lögðu fram formlega kvörtun vegna eineltis. Af þeim sögðu þrír 

einstaklingar að ástandið hafi batnað, aðrir þrír að það hafi versnað og sjö sögðu að engin 

breyting hafi átt sér stað í kjölfar kvörtunar. 



 
 

 
   

 
 
 

   
 

11 
 
 

 Ríflega 9% þátttakenda greindu frá reynslu af athöfnum eða athugasemdum sem vikulega 

eða oftar var beint gegn þeim í starfi eða í tengslum við starfið í HÍ á undangengnum sex 

mánuðum. Eineltiskvarðinn mælir þannig meira en tvöfalt fleiri þolendur eineltishegðunar 

á undangengnum sex mánuðum en beina spurningin (4,0%). Þess ber þó að geta að 5,9% 

þátttakenda sögðust vikulega eða oftar hafa verið undir óviðráðanlegu vinnuálagi sem er 

varasamt að túlka alfarið sem einelti. Ef eineltiskvarðinn er reiknaður án óviðráðanlegs 

vinnuálags mælast 6,1% sem þolendur eineltishegðunar. 

Kynferðisleg áreitni 

 Þegar starfsfólk háskólans var spurt beint hvort það hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni í 

starfi eða í tengslum við starf sitt svöruðu rúm 5% játandi, eða 27 manns. Af þeim höfðu 

sjö einstaklingar orðið fyrir kynferðislegri áreitni á síðustu sex mánuðum. Alls höfðu því 

1,3% þátttakenda orðið fyrir kynferðislegri áreitni á undangengnum sex mánuðum. 

 Tæplega helmingur þeirra 27 þátttakenda sem höfðu reynslu af kynferðislegri áreitni sögðu 

að um samstarfsmann eða samstarfsmenn hafi verið að ræða og fjórðungur að um 

nemanda eða nemendur hafi verið að ræða. 

 Gerendur voru ívið oftar karlar en konur, eða 16 karlar á móti 11 konum.  

 Áreitnin hafði í ríflega helmingi tilfella átt sér stað innan HÍ og í helmingi tilfella á 

skemmtunum eða partýum tengdum starfi þátttakenda í HÍ. 

 Einungis einn þátttakandi hafði lagt fram formlega kvörtun vegna kynferðislegu áreitninnar 

og sagði það ekki hafa breytt neinu. Ástæðan sem flestir nefndu fyrir því að leggja ekki 

fram formlega kvörtun var að þeim hafi ekki fundist áreitnin nógu alvarleg.  

 Óbein mæling á kynferðislegri áreitni leiddi í ljós að 9,3% þátttakenda höfðu orðið fyrir 

athöfnum eða athugasemdum á mælikvarða um kynferðislega áreitni í starfi eða í tengslum 

við starf sitt við háskólann á undangengnum sex mánuðum. Óbeina mælingin sýnir því 

töluvert hærra hlutfall en beina mælingin (1,3%). 

 Allir þátttakendur töldu athugasemdirnar eða athafnirnar hafa tengst kyni sínu og þó 

nokkuð margir tengdu þær auk þess við aldur sinn. 

Kynbundin áreitni 

 Bein spurning til starfsfólks skólans leiddi í ljós að 7,8% höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni 

í eða í tengslum við starf sitt í HÍ. Af þeim 40 sem höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni höfðu 

16 reynslu af slíku á undangengnum sex mánuðum. Tíðni kynbundinnar áreitni á síðustu 

6 mánuðum var því 3%.  
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 Af þeim 40 sem orðið höfðu fyrir kynbundinni áreitni sagði ríflega helmingur geranda/ger-

endur vera samstarfsmann/samstarfsmenn, fjórðungur sagði nemendur hafa áreitt sig 

kynbundið og annar fjórðungur tilgreindi aðra starfsmenn innan háskólans sem gerendur.  

 Gerendur voru í langflestum tilfellum karlar eða 87,5% á móti 12,5% kvenna. 

 Aðeins einn þeirra sem orðið hafði fyrir kynbundinni áreitni hafði lagt fram formlega kvörtun 

vegna málsins og sagði hann það ekki hafa breytt neinu um ástandið. Flestir þeirra sem 

lögðu ekki fram formlega kvörtun sögðust ekki hafa talið áreitnina nógu alvarlega. 

 Óbein mæling rannsóknarinnar leiddi í ljós mun hærri tíðni kynbundinnar áreitni meðal 

starfsfólks háskólans, þar sem 16,9% svarenda höfðu upplifað neikvæða, óviðeigandi eða 

særandi framkomu eða athugasemd um kyn sitt á undangengnum sex mánuðum.  

Opin svör 

 Við greiningu opinna svara starfsfólks háskólans kom fram ábending um að megindleg 

könnun á jafn viðkvæmum og flóknum málum líkt og samskiptum fólks, einelti og áreitni 

væri takmörkuð. Kallað var eftir því bæta eigindlegum viðtölum við svo hægt sé að fá betri 

mynd af eðli og umfangi mála sem og ábendingar um úrlausnir. 

 Þátttakendum var tíðrætt um að stjórnunarháttum innan skólans væri ábótavant. Þannig 

var óæskileg hegðun sögð vera bæði orsök og afleiðing slæmra stjórnunarhátta og kallað 

var eftir betri upplýsingum og skýrari leiðbeiningum og ferlum. 

 Menning skólans var sögð lituð af samkeppni á milli einstaklinga og hópa sem 

endurspeglaði ákveðna valdabaráttu. Þannig var talað um kynjaða valdabaráttu og slæm 

samskipti á milli fastráðinna kennara og stundakennara, akademíu og stjórnsýslu svo 

eitthvað sé nefnt. Samkeppnin hefði vond áhrif á framgang fólks og þótti einnig koma í veg 

fyrir að rannsókna- og vísindastarf skólans þróaðist eins og best væri á kosið.  
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SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA MEÐAL NEMENDA 

Samskipti 

 Tæp 24% nemenda sem tóku þátt í könnuninni höfðu átt í erfiðum samskiptum við einn 

eða fleiri einstaklinga í tengslum við nám sitt í háskólanum, þar af helmingur á síðustu sex 

mánuðum. Nemendur með skerðingu eða fötlun voru líklegri til að hafa átt í erfiðum 

samskiptum en aðrir nemendur háskólans. 

 Yfir helmingur þeirra sem höfðu reynslu af erfiðum samskiptum tilgreindu kennara þegar 

spurt var um stöðu þeirra sem samskiptin náðu til og 44% tilgreindu samnemanda eða 

samnemendur.  

 Kynjahlutfall þeirra sem nemendur höfðu reynslu af erfiðum samskiptum við var jafnt, eða 

49,4% konur og 47,2% karlar. 

 Stór hópur sagði samskiptavandann hafa haft áhrif á sig. Alls sögðu 79%  samskipta 

vandann hafa haft mjög mikil, frekar mikil eða nokkur áhrif á sig. 

 Fjórðungur þeirra sem höfðu átt í erfiðum samskiptum hafði leitað aðstoðar við að fá lausn 

á samskiptavandanum. Af þeim 12 nemendum sem höfðu leitað aðstoðar sögðu sex 

ástandið hafa batnað en fimm sögðu það ekki hafa breytt neinu. 

 Þeir einstaklingar sem ekki leituðu eftir aðstoð við að leysa samskiptavandann sögðust 

flestir ekki hafa talið hann nógu alvarlegan eða að ástandið myndi ekki breytast við það. 

Einelti  

 Alls 4,3% þátttakenda meðal nemenda (14 manns) greindu frá því að hafa orðið fyrir einelti 

af einum eða fleiri manneskjum í tengslum við nám sitt í HÍ og þar af höfðu sex nemendur 

orðið fyrir einelti á undangengnum sex mánuðum, eða 2,3% þátttakenda í könnuninni. 

 Þeir 14 nemendur sem greindu frá því að hafa orðið fyrir einelti tiltóku flestir samnemanda 

eða nemendur og/eða aðra starfsmenn háskólans. 

 Fjórir nemendur sögðu gerandann/gerendurna vera karl en níu sögðu að um konu væri að 

ræða. 

 Einungis fjórir þátttakendur  lögðu fram formlega kvörtun um eineltið. Helstu ástæður þess 

að svarendur lögðu ekki fram kvörtun voru að við það myndi ástandið versna, að ástandið 

væri ekki nógu alvarlegt og að svarendur vissu ekki hvert þeir ættu að leita. 

 Mæling eineltis með þar til gerðum kvarða sýndi fram á að 7,1% þátttakenda höfðu á 

síðustu sex mánuðum orðið fyrir eineltistilburðum. Mælingin er m.a. reiknuð á grundvelli  
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óviðráðanlegs vinnuálags sem ber að túlka varlega. Þegar kvarðinn var reiknaður án 

óviðráðanlegs vinnuálags mældist einelti meðal nemenda 3,2% á undangengnum sex 

mánuðum. 

Kynferðisleg áreitni 

 Rúm 4% þátttakenda, allt konur, greindu frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni af 

einni eða fleiri manneskjum við nám sitt í HÍ, og 2% höfðu orðið fyrir slíku á síðustu sex 

mánuðum. 

 Aðspurðar um stöðu þess sem áreitti þær sögðu fjórar af þeim 11 sem höfðu verið áreittar 

að um hafi verið að ræða samnemanda/samnemendur og fjórar að um aðra en 

samnemendur eða kennara hafi verið að ræða.  

 Allir þeir sem áreitt höfðu þessa kvenkyns nemendur voru karlar. 

 Flestar sögðu kynferðislegu áreitnina hafa átt sér stað innan háskólans. 

 Aðeins ein kvennanna hafði lagt fram formlega kvörtun um kynferðislegu áreitnina og sagði 

hana ekki hafa haft neinar breytingar í för með sér.  

 Þeir nemendur sem ekki höfðu lagt fram kvörtun töldu flestir áreitnina ekki hafa verið nógu 

alvarlega (6 af 11) en þrír sögðust ekki hafa vitað hvert ætti að leita. 

 Þegar kynferðisleg áreitni var mæld með því að leggja svör þátttakenda við 11 spurningum 

um áreitni saman í kvarða, kom í ljós að 15,7% þátttakenda höfðu, á undangengnum sex 

mánuðum, upplifað að athugasemdum eða athöfnum af kynferðislegum toga hafði verið 

beint gegn þeim á máta sem þeim fannst óþægilegt, niðrandi eða kærðu sig ekki um.  

 Flestir þátttakenda tengdu athugasemdirnar eða framkomuna kyni sínu en einnig aldri, 

kynhneigð og uppruna. 

Kynbundin áreitni 

 Aðspurðir um hvort þeir hafi orðið fyrir kynbundinni áreitni í námi við háskólann sögðust 

samtals 4,9% nemenda, eða 13 manns, hafa reynslu af því. Þar af sögðust fimm hafa 

síðast orðið fyrir henni á síðustu sex mánuðum, eða 1,7% þátttakenda í könnuninni meðal 

nemenda. 

 Flestir þeirra, eða sjö svarendur, tilgreindu samnemanda/samnemendur sem geranda sem 

voru í langflestum tilfellum karlar, eða níu á móti þremur konum. 

 Tvær manneskjur lögðu fram formlega kvörtun vegna kynbundnu áreitninnar. Önnur sagði 

ástandið hafa batnað en hin að það leiddi ekki til neinna breytinga. 
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 Þátttakendur gáfu mismunandi ástæður fyrir því að hafa ekki lagt fram formlega kvörtun 

vegna kynbundnu áreitninnar. Fjórir höfðu metið áreitnina sem ekki nógu alvarlega og þrír 

töldu að ástandið myndi versna. Þá sögðust tveir ekki treysta neinum í háskólanum og 

aðrir tveir vissu ekki hvert þeir hefðu átt að leita. 

 Þegar kynbundin áreitni var mæld með fjögurra spurninga kvarða um óviðeigandi eða 

neikvæð viðhorf bundið við kyn viðkomandi á undangengnum sex mánuðum höfðu alls 

17% þátttakenda í könnuninni reynslu af einu eða fleiri atriðum af kvarðanum. 

Opin svör 

 Þeim nemendur sem kusu að tjá sig í opnum svörum könnunarinnar var tíðrætt um að 

samskipti kennara og nemenda einkenndust af ólíkum valdatengslum. Skortur væri á að 

kennarar kæmu fram við nemendur á jafnréttisgrundvelli sem væri forsenda samstarfs og 

möguleika nemenda til að vaxa og dafna í námi.   
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INNGANGUR 

Í skýrslu þessari er greint frá niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem 

unnin var fyrir Innri endurskoðun skólans. Markmið rannsóknarinnar var að safna ítarlegum 

upplýsingum um algengi og eðli erfiðra samskipta, eineltis, og kynferðislegrar- og kynbundinnar 

áreitni meðal starfsfólks og nemenda háskólans.  

 

Háskóli Íslands leggur sig fram við að skapa starfsfólki og nemendum sanngjarnt og gott starfs-

umhverfi líkt og greint er frá í áherslum HÍ21, stefnu háskólans 2016-2021: 

 

Háskólinn kappkostar að vera eftirsóttur og metnaðarfullur vinnustaður sem 

laðar til sín hæft starfsfólk og nemendur í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. 

Lögð er áhersla á lifandi og fjölskylduvænt starfsumhverfi, jafnrétti og tækifæri 

til starfsþróunar (HÍ21, Stefna Háskóla Íslands 2016-2021). 

 

Í könnun á starfsumhverfi HÍ sem Félagsvísindastofnun gerir annað hvert ár eru fjórar spurningar 

lagðar fyrir fastráðið starfsfólk Háskóla Íslands um erfið samskipti, einelti og kynferðislega áreitni. 

Svör þátttakenda hafa gefið vísbendingar um að erfið samskipti þrífist innan margra starfseininga 

skólans. Í þessari könnun var ráðist í að gera nákvæmari rannsókn á málaflokknum með því að 

leggja ítarlega könnun fyrir breiðari hóp starfsfólks og nemenda með bæði beinum og óbeinum 

mælingum.  

 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa leitt í ljóst að þegar spurt er um viðkvæm málefni með beinum 

mælingum eingöngu er hætta á vanmati þátttakenda (sjá t.d. Tourangeau og Yan, 2007). Fólk á 

jafnan erfitt með að skilgreina hegðun sem beinist gegn því sjálfu sem erfið samskipti, einelti og 

áreitni og þar með sjálft sig sem þolendur slíkrar hegðunar. Til þess að fá ítarlegar niðurstöður 

mæla því rannsakendur með því að notaðar séu bæði beinar og óbeinar mælingar í rannsóknum 

á viðkvæmum málefnum (Hoel, Cooper og Rayner, 1999).  

 

Svipuð rannsókn var gerð í Háskóla Íslands árið 2003 á einelti og kynferðislegri áreitni og var í ár 

stuðst við spurningaramma þeirrar rannsóknar með það fyrir augum að greina þróun innan skólans. 

Í þessari rannsókn var einnig spurt út í erfið samskipti að beiðni Innri endurskoðunar og kynbundna 

áreitni í takt við þróun innan málaflokksins. Nýleg rannsókn á íslenskum vinnumarkaði, Valdbeiting 

á vinnustað, sem Félagsvísindastofnun gerði fyrir velferðarráðuneytið var einnig höfð til hliðsjónar 
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við hönnun rannsóknarinnar með það að markmiði að geta skoðað stöðu háskólans í 

málaflokknum í samanburði við íslenskan vinnumarkað. 

 

Í samræmi við stefnu háskólans í jafnréttismálum var rannsókn þessi ekki einungis gerð út frá kyni 

heldur einnig öðrum breytum sem marka stöðu starfsfólks og nemenda háskólans, þ.e. fötlun, aldri 

og kynhneigð. Í þeim tilfellum sem nefndar voru aðrar breytur í svörum þátttakenda, svo sem 

uppruni o.fl., verður gerð sérstaklega grein fyrir því.  

 

Loks var þátttakendum gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum, upplifun og reynslu í 

opnum svörum könnunarinnar og er greining opinna svara birt aftast í skýrslunni. 

 

AÐFERÐ  

Þátttakendur 

Spurningalisti var sendur í tölvupósti til 1.400 starfsmanna og 1.405 nemenda Háskóla Íslands 

sem valdir voru af handahófi úr þýði starfsfólks og nemenda skólans. Í hópi starfsfólks voru 820 

fastráðnir starfsmenn og 580 stundakennarar. Í þessum hópi reyndust 52 netföng vera óvirk eða 

röng og fengu 1.348 því könnunina senda. Tekið var einfalt tilviljunarúrtak úr hópi starfsfólks en 

úrtak nemenda var lagskipt eftir sviðum, þar sem 260 nemendur af hverju sviði voru valdir af 

handahófi í úrtakið, að því undanskildu að allir nemendur í Þverfræðilegu framhaldsnámi voru í 

úrtakinu.   

 

Tafla 1. Upplýsingar um úrtak, þýði og svarhlutfall 
 

  Nemendur Starfsfólk 

Fjöldi í þýði 15.650 2.928 

Fjöldi í úrtaki (brúttó) 1.405 1.348 

Fjöldi svarenda 274 528 

Svarhlutfall 19,5% 39,2% 

 

Alls bárust 274 svör frá nemendum (19,5% svarhlutfall) og 528 svör frá starfsfólki (39,2% 

svarhlutfall). 

 



 
 

 
   

 
 
 

   
 

18 
 
 

Spurningalisti og mælingar 

Tveir spurningalistar voru útbúnir, einn fyrir starfsfólk og annar fyrir nemendur Háskóla Íslands. 

Spurningalistarnir sem lagðir voru fyrir í rannsókninni skiptust í megindráttum í fjóra hluta þar sem 

spurt var um erfið samskipti, einelti, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni.  

Mælingar á einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni 

Í könnuninni var einelti, kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni mæld á tvenns konar hátt. Annars 

vegar með beinni mælingu og hins vegar með óbeinni mælingu þar sem nýttir voru mælikvarðar.  

 

Í beinu mælingunni á einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni fylgdi skilgreining á 

hugtökunum og voru þátttakendur spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir slíkri hegðun. Þær skilgreiningar 

sem notaðar voru í þessum beinu mælingum voru fengnar úr verklagsreglum Háskóla Íslands. 

Skilgreiningarnar eru úr reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum (nr. 1009/2015) og aðlagaðar jafnréttisstefnu háskólans. 

 

Í mælikvörðum á einelti og kynferðislegri áreitni var spurt hvort og þá hversu oft viðkomandi taldi 

sig hafa upplifað að tilgreindar neikvæðar athafnir og/eða athugasemdir hafi beinst gegn sér. 

Eineltið eða áreitnin voru því mæld með ákveðnum fjölda atriða sem mynduðu kvarða. Notast var 

við samskonar mælikvarða og var notaður í sambærilegri könnun meðal starfsfólks og nemenda 

Háskóla Íslands árið 2003 og í rannsókninni Valdbeiting á vinnustað frá árinu 2019 sem byggðu á 

erlendum mælikvörðum.  

Mælikvarði á einelti (Negative Acts Questionnaire) 

Kvarðinn sem þýddur var og notaður í þessari könnun til mælinga á einelti kallast Negative Acts 

Questionnarie (NAQ) og var hannaður af Dr. Ståle Einersen, við háskólann í Bergen í Noregi. 

Kvarðinn hefur verið notaður í rannsóknum á einelti í starfi í Noregi, Danmörku og Bretlandi um 

árabil (Einarsen og Raknes, 1997; Hoel, Cooper og Faragher, 2001; Mikkelsen og Einarsen, 2001). 

Kvarðinn inniheldur 22 atriði um neikvæðar athafnir eða athugasemdir sem taldar eru geta falið í 

sér einelti og er svarandi beðinn að meta hversu oft á síðastliðnum sex mánuðum þessar athafnir 

eða athugasemdir hafi beinst gegn honum. Svarmöguleikarnir eru aldrei, öðru hverju, mánaðar-

lega, vikulega og daglega.  



 
 

 
   

 
 
 

   
 

19 
 
 

Til að meta gæði kvarðans var áreiðanleiki (reliability) hans mældur. Cronbach’s alpha sýnir að 

kvarðinn er mjög áreiðanlegur (0,87 fyrir starfsfólk og 0,90 fyrir nemendur) (yfir 0,7 telst áreiðanleg 

mæling). 

Mælikvarði á kynferðislegri áreitni 

Mælikvarðinn á kynferðislegri áreitni var einnig hannaður af Dr. Ståle Einersen. Kvarðinn hefur 

verið notaður í rannsóknum á kynferðislegri áreitni í Noregi og í Bandaríkjunum. Hann inniheldur 

11 atriði um neikvæðar athafnir eða athugasemdir af kynferðislegum toga og er svarandi beðinn 

að meta hversu oft á síðastliðnum sex mánuðum þessar athafnir eða athugasemdir hafi beinst 

gegn honum. Svarmöguleikarnir eru aldrei, einu sinni, 2-5 sinnum, og oftar en 5 sinnum.  

 

Reiknaður var áreiðanleiki (reliability) kvarðans til að meta gæði hans. Cronbach’s alpha sýndi að 

kvarðinn er mjög áreiðanlegur (0,86 fyrir starfsfólk og 0,79 fyrir nemendur). 

Mælikvarði á kynbundinni áreitni 

Mælikvarði á kynbundinni áreitni var hannaður af Ástu Snorradóttur lektor við HÍ fyrir rannsóknina 

Valdbeiting á vinnustað sem unnin var af Félagsvísindastofnun HÍ fyrir velferðarráðuneytið (Ásta 

Snorradóttir, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Margrét Valdimarsdóttir, 2019). Hann inniheldur fjögur 

atriði um neikvæðar athafnir eða athugasemdir sem beinast gegn kyni viðkomandi og er svarandi 

beðinn að meta hversu oft á síðastliðnum sex mánuðum þessar athafnir eða athugasemdir hafi 

beinst gegn honum. Svarmöguleikarnir eru aldrei, einstaka sinnum og vikulega.  

 

Reiknaður var áreiðanleiki (reliability) kvarðans til að meta gæði hans. Cronbach’s alpha var 0,75 

fyrir starfsfólk og 0,75 fyrir nemendur. 
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ÚRVINNSLA 

Birt er tíðni fyrir allar spurningar könnunarinnar, annars vegar fyrir nemendur og hins vegar fyrir 

starfsfólk. Í töflum sem sýna niðurstöður fyrir nemendur eru fjölda- og hlutfallstölur reiknaðar út frá 

vigtuðum niðurstöðum. Vigtað var eftir kyni, aldri og sviði. Vegna fárra svara eru spurningarnar 

yfirleitt ekki greindar eftir bakgrunnsþáttum en þar sem því var við komið eru svör greind eftir kyni, 

aldri, kynhneigð, hvort viðkomandi sé greindur með fötlun eða skerðingu og stöðu innan HÍ.  

 

Marktektarprófið kí-kvaðrat var notað til að meta hvort tölfræðilega marktækur munur væri á 

hlutföllum mismunandi hópa. Ef tölfræðileg marktekt kemur fram er það gefið til kynna með 

stjörnumerkjum. Ein stjarna þýðir að innan við 5% líkur séu á því að munur sem sést í hópi 

svarenda sé kominn til af tilviljun (p<0,05). Með öðrum orðum getum við sagt með 95% vissu að 

sá munur sem birtist í úrtakinu sé einnig til staðar meðal allra nemenda eða starfsmanna HÍ. Tvær 

stjörnur þýða að munurinn sé marktækur miðað við 99% öryggi (p<0,01) og þrjár stjörnur þýða að 

fullyrða megi með 99,9% vissu að munurinn sé til staðar í þýði (p<0,001). Reynist marktektarpróf 

ógilt vegna fámennis í hópum er táknið ͦ  notað.  
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NIÐURSTÖÐUR MEÐAL STARFSFÓLKS 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í tvo megin hluta. Í hluta eitt er greint frá niðurstöðum 

könnunarinnar sem gerð var meðal starfsfólks og í hluta tvö er fjallað um niðurstöður 

könnunarinnar sem gerð var meðal nemenda HÍ. Hvorum hlutanum um sig er skipt í fimm kafla. Í 

fyrsta kafla er greint frá bakgrunni þátttakenda, síðan svörum um samskipti þeirra og reynslu þeirra 

af einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni.  

Bakgrunnsupplýsingar  

Í töflu 2 má sjá hlutfallslega dreifingu aðalstarfs þeirra sem svöruðu könnuninni meðal stafsfólks. Í 

töflunni má sjá að svarendur í starfi prófessora eru 18,8% og mynda stærsta hóp svarenda úr 

akademíunni sem samtals voru 41,9% (prófessorar, dósentar/fræðimenn, lektorar/akademískir 

sérfræðingar og aðjúnktar 1 og 2). Svarendur starfsfólks í stjórnsýslu, tæknistörfum og starfsfólk 

sem starfar við rannsóknir voru 31,5%. 

 

Tafla 2. Hvert er aðalstarf þitt hjá Háskóla Íslands? 

 

 

  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Prófessor/v ísindamaður 97 18,8%

Dósent/fræðimaður 48 9,3%

Lektor/akademískur sérfræðingur 40 7,8%

Aðjúnkt 1 eða 2 31 6,0%

Stundakennari eða aðjúnkt 3 85 16,5%

Starfsmaður í stjórns., tæknist. eða starfsm. v ið 

rannsóknir
162 31,5%

Nýdoktor 20 3,9%

Doktorsnemi 30 5,8%

Annað 2 0,4%

Fjöldi svara 515 100%

Vil ekki svara 13

Alls 528

18,8%

9,3%

7,8%

6,0%

16,5%

31,5%

3,9%

5,8%

0,4%

0% 25% 50% 75% 100%
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Í töflu 3 má sjá skiptingu svarenda eftir því hvernig þeir skilgreindu kyn sitt en auk hefðbundinnar 

skilgreiningar á kyni í konur og karla var gefinn möguleiki á því að fólk skilgreindi sig með öðrum 

hætti. Taflan sýnir að konur voru í meirihluta svarenda eða 59,2%, karlar 40,6% og 0,2% 

skilgreindu sig með öðrum hætti. 

 

Tafla 3. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 

 

 

Tafla 4 sýnir skiptingu svarenda eftir skilgreindri kynhneigð. Í rannsókninni var boðið upp á að 

merkja við einn af þremur svarmöguleikum: gagnkynhneigð, samkynhneigð og aðra (kynhneigð). 

Langflestir svarenda skilgreindu sig sem gagnkynhneigða eða 94%, 2,1% skilgreindu sig sem 

samkynhneigða og 3,9% merktu í valmöguleikann önnur (kynhneigð). 

 

Tafla 4. Hvernig skilgreinir þú kynhneigð þína? 

 

 

  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 213 40,6%

Kona 311 59,2%

Skilgreini mig með öðrum hætti 1 0,2%

Fjöldi svara 525 100%

Vil ekki svara 3

Alls 528

40,6%

59,2%

0,2%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Gagnkynhneigð(ur) 487 94,0%

Samkynhneigð(ur) 11 2,1%

Önnur 20 3,9%

Fjöldi svara 518 100%

Vil ekki svara 10

Alls 528

94,0%

2,1%

3,9%

0% 25% 50% 75% 100%
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Í töflu 5 má sjá skiptingu svarenda eftir því hvort viðkomandi hafi verið greindur með fötlun/skerð-

ingu eða ekki. Alls svöruðu 4,8% því til að hafa verið greindir með skerðingu eða fötlun. 

 

Tafla 5. Hefur þú verið greind/ur með einhverja skerðingu eða fötlun? 

 

 

Tafla 6 sýnir aldursbil svarenda en boðið var upp á að merkja við fimm aldursbil. Aldursdreifing var 

nokkuð jöfn að því undanskildu að hlutfallslega fáir (10,1%) voru 30 ára eða yngri. 

 

Tafla 6. Hver er aldur þinn? 

 

 

Samskipti 

Líkt og getið var um í inngangi leggur Háskóli Íslands áherslu á að skapa starfsfólki skólans 

heilbrigt og gott starfsumhverfi. Í könnun á starfsumhverfi sem Félagsvísindastofnun gerir annað 

hvert ár er spurt um samskipti starfsfólk með það að markmiði að greina hvort óæskileg samskipti 

fyrirfinnist meðal starfsfólks. Niðurstöður þessara kannana hafa leitt í ljós vísbendingar um að erfið 

samskipti fyrirfinnist innan skólans og því var lögð áhersla á þann þátt rannsóknarinnar sem miðaði 

að því að kortleggja samskiptavanda meðal starfsfólks nánar. Spurningarnar sem valdar voru fyrir 

rannsóknina voru flestar almenns eðlis. Spurt var hvort fólk hefði upplifað erfiðleika í samskiptum, 

hvort um væri að ræða samskipti við einn einstakling eða fleiri, um áhrif þess o.fl. Þá var ein 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 25 4,8%

Nei 501 95,2%

Fjöldi svara 526 100%

Vil ekki svara 2

Alls 528

4,8%

95,2%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

30 ára eða yngri 53 10,1%

31 til 40 ára 125 23,8%

41 til 50 ára 126 24,0%

51 til 60 ára 123 23,4%

Eldri en 60 ára 98 18,7%

Fjöldi svara 525 100%

Vil ekki svara 3

Alls 528

10,1%

23,8%

24,0%

23,4%

18,7%

0% 25% 50% 75% 100%
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spurning um hvort fólk upplifði að það væri metið að verðleikum en dreifingu svara við þeirri 

spurningu má sjá í töflu 7. Taflan sýnir að 16,8% þátttakenda upplifðu að þeir væru ekki metnir að 

verðleikum til jafns við annað starfsfólk í sinni starfseiningu.  

 

Tafla 7. Upplifir þú að þú sért metin/n að verðleikum til jafns við annað starfsfólk í þinni 
deild og/eða starfseiningu? 

 

 

Mynd 1 sýnir bakgrunnsgreiningu á hlutfalli þeirra sem upplifðu að vera metin að verðleikum til 

jafns við annað starfsfólk. Ekki kom fram munur á dreifingu svara eftir kyni, aldri og aðalstarfi. 

Vegna fárra svara reyndist ekki unnt að greina hvort tölfræðilega marktækur munur væri á dreifingu 

svara eftir kynhneigð og því hvort þátttakendur væru greindir með skerðingu eða fötlun eða ekki. 

Þ.a.l. er ekki hægt að heimfæra niðurstöður yfir á annað starfsfólk háskólans en það sem svaraði 

könnuninni. Þó gefa gögnin vísbendingar um að gagnkynhneigt starfsfólk upplifi frekar að vera 

metið að verðleikum til jafns við aðra en samkynhneigt starfsfólk og starfsfólk með aðra kynhneigð. 

Sömuleiðis eru vísbendingar um að starfsfólk sem hefur verið greint með skerðingu eða fötlun 

upplifi síður að vera metið að verðleikum til jafns við aðra en starfsfólk sem ekki er með slíka 

greiningu. 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 426 83,2%

Nei 86 16,8%

Fjöldi svara 512 100%

Vil ekki svara 1

Alls 513

83,2%

16,8%

0% 25% 50% 75% 100%
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Mynd 1. Upplifir þú að þú sért metin/n að verðleikum til jafns við annað starfsfólk í þinni 
deild og/eða starfseiningu? – Hlutfall sem segir já, greint eftir bakgrunni 

 

Tafla 8 birtir hlutfallslega dreifingu svara við því hvort svarendur hafi átt í erfiðum samskiptum við 

einn eða fleiri einstaklinga í þeirri deild/starfseiningu sem svarandi starfar í. Taflan sýnir að 

hlutfallslega flestir þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar, eða tæp 70%, höfðu ekki átt í 

erfiðum samskiptum. Þó höfðu 21,3% átt í erfiðum samskiptum við einn einstakling en tæp 9% við 

hóp fólks.  

 

Tafla 8. Hefur þú átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í þinni 
deild og/eða starfseiningu?  
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80,8%
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86,3%
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73,3%

64,0%

84,2%

87,4%
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80,9%
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80,9%
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*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
ͦ gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, v ið tiltekinn einstakling 111 21,3%

Já, v ið hóp fólks 46 8,8%

Nei 363 69,8%

Fjöldi svara 520 100%

Vil ekki svara 8

Alls 528

21,3%

8,8%

69,8%
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Mynd 2 sýnir að starfsfólk sem hafði verið greint með skerðingu eða fötlun var líklegra en annað 

starfsfólk til að hafa átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í sinni deild eða 

starfseiningu. Þá höfðu prófessorar og vísindamenn frekar upplifað slíkt en annað starfsfólk 

háskólans.  

 

Mynd 2. Hefur þú átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í þinni 
deild og/eða starfseiningu? – Hlutfall sem segir já, greint eftir bakgrunni 

 

Í töflu 9 má sjá að hlutfallslega flestir þeirra 157 svarenda sem höfðu átt í erfiðum samskiptum, eða 

58%, sögðu það hafa gerst á undangengnum sex mánuðum. Af þeim 528 sem tóku þátt í 

könnuninni, höfðu 17,2% því átt í erfiðum samskiptum síðastliðna sex mánuði.  
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Tafla 9. Rifjaðu upp hvenær þú áttir síðast í erfiðum samskiptum. Hvenær var það?  
 

 

 
Þeir 157 einstaklingar sem höfðu átt í erfiðum samskiptum voru spurðir um stöðu þess eða þeirra 

sem þeir áttu í erfiðum samskiptum við. Hlutfallslega flestir, eða 61%, áttu í erfiðum samskiptum 

við samstarfsmann/samstarfsmenn en 30% áttu í erfiðum samskiptum við yfirmann eða yfirmenn 

(mynd 3). 

 

Mynd 3. Hver er staða þess/þeirra sem þú hefur verið í erfiðum samskiptum við? 
 

Tafla 10 sýnir kyn þess eða þeirra sem svarendur áttu í erfiðum samskiptum við. Konur voru þar í 

meirihluta, eða 55,6% en 44,4% voru karlar.  

 
  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 91 58,0%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 20 12,7%

Fyrir 1-5 árum 38 24,2%

Fyrir meira en 5 árum síðan 8 5,1%

Fjöldi svara 157 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 371

Alls 528

58,0%

12,7%

24,2%

5,1%
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Tafla 10. Hvert er kynferði þess sem þú átt í mestum samskiptavanda við? 

 

 

Á mynd 4 eru svör við því hver sé staða og kynferði þess sem svarendur áttu í mestum 

samskiptavanda við greind eftir kyni svarenda. Þar sést að konur voru líklegri til að eiga í 

samskiptavanda við stjórnendur af báðum kynjum en karlar. Konur voru einnig líklegri en karlar til 

að eiga í samskiptavanda við kvenkyns samstarfsmenn en á hinn bóginn voru karlar líklegri til að 

eiga í samskiptavanda við karlkyns samstarfsmenn. 

 

Mynd 4. Hvern hefur þú átt í mestum samskiptavanda við? - greint eftir kyni 
 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 68 44,4%

Kona 85 55,6%

Fjöldi svara 153 100%

Vil ekki svara 4

Á ekki v ið 371

Alls 528

44,4%

55,6%
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29%
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Einhver annar, kvenkyns
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Kvenkyns  samstarfsmaður/samstarfsmenn

Karlkyns yfirmaður/-menn eða stjórnandi/-ur

Kvenkyns  yfirmaður/-menn eða stjórnandi/-ur

Konur (n=97) Karlar (n=58)

Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika  
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Þátttakendur sem átt höfðu í erfiðum samskiptum voru spurðir um áhrif samskiptavandans. 

Dreifingu svara má sjá í töflu 11 en þar sést að rúmlega 41% sagði samskiptavandann hafa haft 

mjög eða frekar mikil áhrif á sig og 34,4% sögðu áhrif samskiptavandans hafa verið nokkur. Þrátt 

fyrir að samskiptavandinn hafi haft töluverð áhrif í för með sér valdi meirihluti þeirra sem átt höfðu 

í slíkum vanda að óska ekki aðstoðar við að leysa hann, líkt og sjá má á töflu 12. 

 
Tafla 11. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði/hefur þessi samskiptavandi á þig?  

 

 
Tafla 12. Hefur þú óskað eftir því að að leyst yrði úr þessum samskiptavanda?    

 

 
Svarendur sem höfðu leitað eftir aðstoð við að leysa úr samskiptavandanum tóku afstöðu til þeirrar 

spurningar hvort það hafi leitt til breytinga. Dreifingu svara má sjá í töflu 13. Þar má sjá að ríflega 

70% þeirra sem leitað höfðu aðstoðar vegna samskiptavanda höfðu ekki upplifað breytingu í 

kjölfarið. Fjórðungur sagði ástandið hafa breyst til hins betra en 2,3% sögðu ástandið hafa versnað 

við það að leita aðstoðar.  

 

  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Mjög mikil 34 21,7%

Frekar mikil 31 19,7%

Nokkur 54 34,4%

Frekar lítil 29 18,5%

Mjög lítil eða engin 9 5,7%

Fjöldi svara 157 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 371

Alls 528

21,7%

19,7%

34,4%

18,5%

5,7%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 53 36,1%

Nei 94 63,9%

Fjöldi svara 147 100%

Vil ekki svara 10

Á ekki v ið 371

Alls 528

36,1%

63,9%

0% 25% 50% 75% 100%
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Tafla 13. Leiddi það til einhverra breytinga á vinnustaðnum eftir að þú óskaðir aðstoðar?  

 

 
Af þeim 94 þátttakendum sem höfðu reynslu af samskiptavanda innan háskólans og óskuðu ekki 

eftir aðstoð við að leysa hann sögðust 40% ekki hafa talið vandann nógu alvarlegan til þess að 

leita sér aðstoðar. Riflega fjórðungur taldi að ástandið myndi haldast óbreytt þrátt fyrir að leita 

aðstoðar og 22% töldu að ástandið myndi versna við að óska eftir aðstoð (mynd 5). 

 

Mynd 5. Hvers vegna hefur þú ekki óskað eftir aðstoð við úrlausn á samskiptavandanum? 
 

Alls nefndu 11 svarendur aðrar ástæður fyrir því að hafa ekki óskað eftir aðstoð við úrlausn 

samskiptavandans. Þar var algengast að málið hafi leysts af sjálfu sér t.d. þegar manneskjan sem 

svarandi átti í samskiptavanda við hætti störfum. 

 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, til hins betra 11 25,6%

Já, það gerði ástandið verra 1 2,3%

Nei, það hafði enga breytingu í för með sér 31 72,1%

Fjöldi svara 43 100%

Veit ekki 8

Vil ekki svara 2

Á ekki v ið 475

Alls 528

25,6%

2,3%

72,1%

0% 25% 50% 75% 100%
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Einelti  

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar á einelti innan Háskóla Íslands. Stefna 

háskólans í eineltismálum er skýr og á heimasíðu skólans er að finna verklagsreglur um viðbrögð 

við einelti og öðru ofbeldi innan skólans frá árinu 2017. Í fyrstu málsgrein 1. greinar um markmið 

verklagsreglnanna segir: 

 

Einelti og annað ofbeldi er með öllu óheimilt innan Háskóla Íslands og er ekki 

liðið í samskiptum starfsfólks, nemenda eða annarra sem að starfsemi HÍ 

koma, s.s. verktaka eða gesta. 

 

Í verklagsreglunum er að finna skilgreiningu á hugtakinu og gerð er grein fyrir þeim úrræðum sem 

þolendum eineltis stendur til boða. Skilgreining háskólans á einelti er sem hér segir: 

 

Með hugtakinu einelti er átt við síendurtekna hegðun sem almennt er til þess 

fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið 

úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. 

 

Í rannsókninni var einelti mælt með tvenns konar hætti, með beinni og óbeinni mælingu. Beinu 

mælingunni fylgdi skilgreining á einelti úr verklagsreglum Háskóla Íslands sem var fengin úr 

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

vinnustöðum nr. 1009/2015. Óbein mæling á einelti var mæld með spurningum úr Alþjóðlega 

eineltiskvarðanum Negative Act Questionnaire (NAQ). Í skýrslu um einelti og áreitni sem Félags-

vísindastofnun gerði fyrir Jafnréttisnefnd HÍ frá árinu 2003 var einelti innan háskólans mælt með 

samskonar hætti. Einnig stóð velferðarráðuneytið að rannsókn á einelti á íslenskum vinnumarkaði 

árið 2019, Valdbeiting á vinnustað, sem studdist við sambærilegar mælingar sem gerir rannsókn 

þessa að einhverju leyti samanburðarhæfa. 

 

Í fyrstu spurningu rannsóknarinnar var starfsfólk spurt hvort það hafi orðið fyrir einelti í starfi eða í 

tengslum við starf sitt í háskólanum af einum eða fleiri einstaklingum. Tafla 14 sýnir tíðni eineltis 

meðal starfsfólks sem tók þátt í könnuninni. Mikill meirihluti kvaðst ekki hafa orðið fyrir einelti, eða 

rúm 89%. Alls höfðu 6,9% orðið fyrir einelti af einni manneskju og 3,8% af fleiri en einum 

einstakling. Tæp 11% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu því upplifað einelti í tengslum við starf 

sitt. 
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Tafla 14. Hefur þú orðið fyrir einelti í starfi þínu eða í tengslum við starf þitt í Háskóla 
Íslands? 

 

 

Mynd 6 sýnir hvernig svör við spurningunni um einelti dreifast eftir bakgrunni svarenda. Myndin 

sýnir hlutfall þeirra sem sögðust hafa orðið fyrir einelti í starfi sínu. Tölfræðilega marktækur munur 

var á dreifingu svara eftir aldri sem birtist í því að hlutfallslega fleiri á aldrinum 51-60 ára höfðu 

orðið fyrir einelti en svarendur úr öðrum aldurshópum. Einnig kom fram munur eftir stöðu 

þátttakenda við Háskóla Íslands. Enginn doktorsnemanna og einungis 5% aðjúnkta og stunda-

kennara höfðu orðið fyrir einelti en hið sama átti við um 20% prófessora. Þá höfðu svarendur sem 

greindir voru með skerðingu eða fötlun frekar upplifað einelti en vegna fámennis í hópum reyndist 

ekki unnt greina hvort þessi munur væri tölfræðilega marktækur, þ.e. hvort hægt sé að heimfæra 

niðurstöður yfir á annað starfsfólk háskólans sem ekki tók þátt í könnuninni. 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 36 6,9%

Já, af fleiri en einni manneskju 20 3,8%

Nei 467 89,3%

Fjöldi svara 523 100%

Vil ekki svara 5

Alls 528

6,9%

3,8%

89,3%

0% 25% 50% 75% 100%
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Mynd 6. Hefur þú orðið fyrir einelti í starfi þínu eða í tengslum við starf þitt í Háskóla 
Íslands? – Hlutfall sem segir já, greint eftir bakgrunni 

 

Við spurningu um hvenær svarendur urðu síðast fyrir einelti innan HÍ svöruðu flestir þolenda því til 

að þeir hefðu orðið fyrir einelti á síðustu sex mánuðum eða rúm 38% og næst flestir eða rúm 29% 

höfðu orðið fyrir einelti fyrir einu til fimm árum síðan (tafla 15). Þegar hlutfall þeirra sem höfðu orðið 

fyrir einelti á síðustu sex mánuðum var reiknað út frá heildarfjölda þátttakenda í könnuninni kom í 

ljós að 4% starfsfólks hafði orðið fyrir einelti á undangengnum sex mánuðum. 

 
Tafla 15. Hvenær varðst þú síðast fyrir einelti í HÍ?  
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Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 21 38,2%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 8 14,5%

Fyrir 1-5 árum 16 29,1%

Fyrir meira en 5 árum síðan 10 18,2%

Fjöldi svara 55 100%

Vil ekki svara 1

Á ekki v ið 472

Alls 528
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Mynd 7 sýnir stöðu þeirra sem lögðu viðkomandi svarendur í einelti. Langflestir þeirra sem orðið 

höfðu fyrir einelti, eða 63%, greindu frá því að hafa verið lagðir í einelti af samstarfsmanni eða 

samstarfsmönnum sínum. Næst flestir (30%) höfðu verið lagðir í einelti af yfirmanni eða 

yfirmönnum og 25% höfðu verið lagðir í einelti af öðrum starfsmanni/starfsmönnum innan 

háskólans. Fæstir eða 2% svarenda sögðu frá því að hafa verið lagðir í einelti af undirmönnum. 

 

Mynd 7. Hver er staða þess/þeirra sem lagði/lögðu þig í einelti? 
 

Í töflu 16 er greint frá kynferði gerenda í eineltismálum í háskólanum. Spurt var um kyn þess sem 

lagði/leggur svaranda mest í einelti hafi verið/sé um fleiri en einn að ræða. Samkvæmt 

niðurstöðunum voru konur í meirihluta þeirra sem lögðu samstarfsfólk sitt í einelti eða 58,9% og 

karlar 41,1%. Hafa ber í huga að fleiri konur en karlar svöruðu könnuninni eða 59,2% á móti 40,6% 

(sjá töflu 3).  

 

Tafla 16. Hvert er kynferði þess sem lagði/leggur þig í einelti? 

 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 23 41,1%

Kona 33 58,9%

Fjöldi svara 56 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 472

Alls 528

41,1%

58,9%
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35 
 
 

Á mynd 8 eru svör við því hver sé staða og kynferði þess sem lagði svarendur í einelti greind eftir 

kyni svarenda. Þar sést að konur voru líklegri til að vera lagðar í einelti af kvenkyns stjórnanda en 

karlar á meðan karlar voru líklegri til að vera lagðir í einelti af karlkyns stjórnanda en konur. 

Sömuleiðis voru konur líklegri til að vera lagðar í einelti af öðrum kvenkyns starfsmanni en karlar 

en hlutfallslega fleiri karlar en konur voru lagðir í einelti af öðrum karli sem hvorki er yfirmaður né 

samstarfsmaður. Vakin er athygli á því að um afar fá svör er að ræða og þ.a.l. er varhugavert að 

draga of sterkar ályktanir af niðurstöðum en þær gefa þó vísbendingar um stöðu og kynferði þeirra 

sem hafa lagt starfsfólk háskólans í einelti. 

 

Mynd 8. Hver lagði þig í einelti? - greint eftir kyni 
 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu talað við einhvern um eineltið. Á mynd 9 má sjá dreifingu 

svara. Hlutfallslega flestir, eða 58% þeirra 56 einstaklinga sem sögðu frá því að hafa verið lagðir í 
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einelti töluðu við annan starfsmann á vinnustaðnum og næst flestir við fjölskyldumeðlim eða 

ættingja. Tæpur helmingur hafði rætt um eineltið við yfirmann eða stjórnanda og 29% nýttu sér það 

úrræði að tala við starfsmannastjóra eða mannauðsstjóra.  

 

Mynd 9. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um eineltið?  
 

Á mynd 10 má sjá svör þolenda eineltis við því hvort og við hvern þeir lögðu fram formlega kvörtun. 

Á myndinni sést að einungis fámennur hópur svarenda lagði fram formlega kvörtun.  

 

Mynd 10. Lagðir þú fram formlega kvörtun um eineltið (eða ákveðna atburði þess)? 
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Á mynd 11 eru ástæður þess að þátttakendur kusu ekki að leggja fram formlega kvörtun tilgreindar.  

Hlutfallslega flestir svarenda, eða 46%, sögðu ástæðuna hafa verið þá að þeir töldu að ástandið 

myndi versna og næst flestir, eða 34%, að ástandið myndi haldast óbreytt.  

 

Mynd 11. Hvers vegna lagðir þú ekki fram formlega kvörtun? 
 

Í töflu 17 má sjá að nokkur samhljómur er á milli væntinga þátttakenda og reynslu þeirra svarenda 

sem lögðu fram formlega kvörtun. Jafnmargir sögðu ástandið hafabatnað og versnað í kjölfar þess 

að leggja fram kvörtun. Flestir, eða sjö einstaklingar, sögðu þó enga breytingu hafa átt sér stað í 

kjölfarið. Hafa ber í huga að mjög fáir einstaklingar voru með reynslu af því að leggja fram formlega 

kvörtun og voru því einungis 13 manns sem svöruðu spurningunni. 

 

Tafla 17. Leiddi það til einhverra breytinga á vinnustaðnum að þú lagðir fram formlega 
kvörtun? 

 

 

Spurningar úr NAQ kvarðanum sem nýttar voru til þess að reikna út algengi eineltis meðal 

þátttakenda með óbeinum hætti voru fengnar úr könnun HÍ frá 2003. Í kvarðanum eru 22 atriði um 

17%

12%

15%

34%

46%

22%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=7)

Treysti engum á vinnustaðnum (n=5)
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Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=9)

Aðrar ástæður (n=13)

Spurningin var lögð fyrir þá 43 einstaklinga sem ekki lögðu fram kvörtun og tók 41 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, til hins betra 3 23,1%

Já, þær gerðu ástandið verra 3 23,1%

Nei, það hafði enga breytingu í för með sér 7 53,8%

Fjöldi svara 13 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 515

Alls 528
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neikvæðar athugasemdir eða framkomu sem hefur beinst gegn svarendum á undangengnum sex 

mánuðum. Svarmöguleikarnir voru fimm: aldrei, öðru hverju, mánaðarlega, vikulega og daglega. 

Þeir sem svöruðu því til að hafa upplifað eitthvað af þeim 22 atriðum sem spurt var um viku- eða 

daglega á síðustu sex mánuðum voru samkvæmt óbeinni mælingu þolendur eineltis. Tafla 18 birtir 

tíðni yfir þessi 22 atriði og sýnir hlutfall þeirra sem höfðu vikulega eða daglega orðið fyrir 

neikvæðum athugasemdum eða framkomu. Líkt og taflan sýnir greindu flestir frá því að hafa verið 

undir óviðráðanlegu vinnuálagi og næst flestir mældust þeir sem upplifðu að skoðanir þeirra og 

viðhorf hafi verið hunsuð. Þegar reiknað var hversu hátt hlutfall svarenda hafði orðið fyrir a.m.k. 

einu atviki vikulega eða oftar, kom í ljós að ríflega 9% þátttakenda greindu frá reynslu af athöfnum 

eða athugasemdum sem beint var gegn þeim í starfi eða í tengslum við starfið í HÍ á 

undangengnum sex mánuðum. Eineltiskvarðinn mælir þannig meira en tvöfalt fleiri þolendur 

eineltishegðunar á undangengnum sex mánuðum en beina spurningin (4,0%).  

 

Í rannsókn á einelti og áreitni við HÍ frá 2003 greindu einnig flestir frá óviðráðanlegu vinnuálagi og 

næst flestir frá því að skoðanir þeirra og viðhorf voru hunsuð. Athygli vekur þó að árið 2019 segjast 

hlutfallslega fleiri hafa verið undir óviðráðanlegu vinnuálagi (5,9%) en árið 2003 (3,4%). Þess má 

geta að samkvæmt starfsumhverfiskönnun Félagsvísindastofnunar HÍ frá árinu 2018 greindu yfir 

60% þátttakenda frá því að vera oftast eða alltaf undir miklu vinnuálagi á flestöllum sviðum HÍ 

nema í miðlægri stjórnsýslu þar sem hlutfallið var 50%. Vinnuálag er útbreitt vandamál innan 

háskólans og því má setja fyrirvara við því að túlka þennan þátt eingöngu sem einelti gegn einstaka 

starfsfólki skólans. Annað á við um hunsun og aðrar birtingarmyndir eineltis sem tilteknar eru í 

kvarðanum í töflu 18. Ef eineltiskvarðinn er reiknaður án óviðráðanlegs vinnuálags mælast 6,1% 

sem þolendur eineltishegðunar.  
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Tafla 18. Hversu oft á síðastliðnum 6 mánuðum hefur eftirfarandi athöfnum eða 
athugasemdum verið beint gegn þér í starfi þínu eða í tengslum við starf þitt í 
Háskóla Íslands? 

 

Fjöldi

Að legið var á upplýsingum sem hafði áhrif á frammistöðu þína 513

Að gert var lítið úr þér eða hæðst að þér í tengslum við starf þitt 511

Að þú hafir fengið fyrirmæli um að vinna verkefni sem ekki eru samboðin hæfni þinni 514

Að þú hafir verið svipt(ur) ábyrgð á mikilvægum verkefnum eða þeim skipt út fyrir 

léttvægari  eða óþægilegri verkefni
518

Að komið væri af stað slúðri eða orðrómi um þig 509

Að þú hafir verið hunsuð/hunsaður eða skilin(n) útundan 521

Að þú hafir orðið fyrir móðgandi eða særandi athugasemdum um þig, skoðanir þínar eða 

um einkalíf þitt
520

Að öskrað var á þig eða þú varst skotspónn reiðikasts 517

Að þú hafir orðið fyrir ögrandi hegðun, svo sem að komið var of nálægt þér, þér ýtt eða 

hrint eða staðið í vegi þínum
524

Að þú hafir fengið vísbendingar frá öðrum um að þú ættir að hætta í starfi þínu 521

Að þú hafir orðið fyrir endurteknum ábendingum um glappaskot eða mistök 523

Að brugðist var við spurningum þínum eða tilraunum til samræðna með þögn eða 

fjandsamlegum viðbrögðum
518

Að þú hafir orðið fyrir stöðugri gagnrýni á vinnu þína og framlag 521

Að skoðanir þínar og viðhorf voru hunsuð 520

Að þú hafir verið hrekkt(ur) af fólki sem þér semur ekki við 520

Að þú hafir fengið úthlutuð verkefni með óraunhæfum eða ómögulegum markmiðum eða 

tímamörkum
520

Að þú hafir orðið fyrir ásökunum 519

Að fylgst hafi verið óeðlilega mikið með vinnu þinni 505

Að þrýst hafi verið á að þú krefðist ekki einhvers sem þú átt rétt á (t.d. veikindaleyfis, frís, 

ferðakostnaðar)
518

Að þú hafir orðið fyrir óeðlilega mikilli stríðni og hæðni 520

Að þú hafir verið undir óviðráðanlegu vinnuálagi 522

Að þér hafi verið hótað ofbeldi eða líkamlegri valdbeitingu eða þú hafir orðið fyrir 

valdbeitingu
522

Vikulega eða daglega

0,8%

0,8%

1,0%

0,6%

0,8%

2,1%

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,2%

1,2%

0,6%

1,3%

0,4%

1,9%

0,2%

0,4%

0,4%

0,8%

5,9%

0,0%
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Þátttakendur sem höfðu vikulega eða daglega upplifað neikvæðar athafnir eða athugasemdir voru 

spurðir hvort þeir teldu það tengjast kynferði sínu, kynhneigð, kynvitund, fötlun/skerðingu, aldri eða 

þjóðerni. Flestir þeirra sem töldu það tengjast einhverju því sem talið var upp nefndu kynferði sitt 

og nokkrir töldu þetta tengjast aldri sínum (mynd 12).  

 

Mynd 12. Telur þú að neikvæðar athafnir eða athugasemdir um þig hafi tengst einhverju af 
eftirfarandi? 

 

Alls nefndu 28 svarendur að hegðunin hafi tengst einhverju öðru en kyni, kynhneigð, kynvitund, 

fötlun/skerðingu, aldri eða uppruna. Útlit, pólitískar skoðanir, íslenskukunnátta og persónuleiki var 

meðal þess sem nefnt var. 

 

 

  

31%

2%

0%

7%

24%

7%

67%
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Kynferði þínu (n=13)

Kynhneigð þinni (n=1)

Kynvitund þinni (n=0)

Fötlun/skerðingu þinni (n=3)

Aldri þínum (n=10)

Uppruna þínum eða þjóðerni (n=3)

Tengist öðru (n=28)

Spurningin var lögð fyrir þá 86 einstaklinga sem vikulega eða daglega höfðu orðið fyrir neikvæðum athöfnum eða höfðu upplifað 
einelti og töldu 42 það tengjast einhverju. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Kynferðisleg áreitni 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum mælinga á kynferðislegri áreitni meðal starfsfólks 

Háskóla Íslands. Í verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og 

kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi frá árinu 2018 er að finna nákvæma skilgreiningu á 

kynferðislegri áreitni: 

 

Með hugtakinu kynferðisleg áreitni er átt við hvers kyns kynferðislega 

hegðun sem er í óþökk þeirrar/þess/háns sem fyrir henni verður og hefur þann 

tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar 

hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 

líkamleg. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni (Verklagsreglur HÍ). 

 

Skilgreiningin kemur heim og saman við skilgreiningu reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinn áreitni og ofbeldi á vinnustöðum (nr. 1009/2015). Skilgreining 

Háskóla Íslands er þó útfærð á nákvæmari hátt og í samræmi við stefnu skólans í jafnréttismálum. 

 

Fyrsta rannsókn á kynferðislegri áreitni innan háskólans var gerð af Félagsvísindastofnun árið 

2003. Með henni var samþykkt háskólaráðs frá 1998 um aðgerðir til að taka á og fyrirbyggja 

kynferðislega áreitni innan háskólans fylgt eftir. Sú rannsókn byggði á beinni og óbeinni mælingu 

á kynferðislegri áreitni. Óbeina mælingin byggði á mælikvarða Dr. S. Einersen sem hefur verið 

nýttur frá árinu 1996 með góðum árangri. Sami kvarði var notaður í rannsókn þessari með það fyrir 

augum að bera niðurstöður saman og greina þróun innan málaflokksins. 

 

Bæði beina og óbeina mælingin á kynferðislegri áreitni eru nokkuð sambærilegar þeim sem 

notaðar voru í rannsókn Félagsvísindastofnunar fyrir velferðarráðuneytið árið 2019. Einhver 

samanburður við íslenskan vinnumarkað í heild sinni er því mögulegur. Umfjöllun um samanburð 

er að finna síðar í skýrslunni. 

 

Tafla 19 birtir dreifingu svara þátttakenda við spurningunni „Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

í starfi þínu eða í tengslum við starf þitt í Háskóla Íslands?“. Líkt og taflan sýnir sögðust tæp 95% 

svarenda ekki hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni en 5,1% hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni af 

einni eða fleiri manneskjum.  
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Tafla 19. Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi þínu eða í tengslum við starf 
þitt í Háskóla Íslands? 

 

 

Bæði konur og karlar höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni, en meðal þolenda voru 15 konur og 12 

karlar. Fólk sem hafði einhvern tíma orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu var spurt hvenær 

það hafði upplifað það síðast. Líkt og sjá má í töflu 20 sögðust sjö þolendendur kynferðislegrar 

áreitni hafa orðið fyrir henni á síðustu sex mánuðum. Þegar hlutfall þeirra sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni á undangengnum sex mánuðum var reiknað út frá heildarfjölda svarenda kom 

í ljós að tíðni kynferðislegrar áreitni á undangengnum sex mánuðum var 1,3%.  

 

Tafla 20. Hvenær varðst þú síðast fyrir kynferðislegri áreitni í HÍ? 

 

 

Mynd 13 sýnir stöðu þess eða þeirra sem áreittu svarendur kynferðislega. Af þeim sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar svöruðu flestir, eða 11 manns, að þeir hefðu verið áreittir kynferðislega 

af samstarfsfólki og næst flestir, eða sjö, höfðu verið áreittir af nemendum. Sex nefndu annan 

starfsmann eða starfsmenn innan háskólans og þrír yfirmann eða yfirmenn. Athygli vakti að af þeim 

12 körlum sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni höfðu sex verið áreittir af nemanda/nem-

endum en einungis ein af 15 kvenkyns svarendum hafði verið áreitt af nemanda. 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 19 3,6%

Já, af fleiri en einni manneskju 8 1,5%

Nei 498 94,9%

Fjöldi svara 525 100%

Vil ekki svara 3

Alls 528

3,6%

1,5%

94,9%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 7 25,9%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 2 7,4%

Fyrir 1-5 árum 9 33,3%

Fyrir meira en 5 árum síðan 9 33,3%

Fjöldi svara 27 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 501

Alls 528

25,9%

7,4%

33,3%

33,3%

0% 25% 50% 75% 100%
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Mynd 13. Hver er staða þess/þeirra sem áreitti/áreittu þig kynferðislega? 
 

Í töflu 21 má sjá kyn þeirra sem áreittu svarendur. Líkt og taflan sýnir voru ívið fleiri karlar sem 

áreittu starfsfólk kynferðislega, eða 16 karlar og 11 konur. Þessar niðurstöður koma heim og 

saman við rannsóknina sem unnin var fyrir háskólann árið 2003 en þar var einnig lítill kynjamunur. 

Í rannsókninni Valdbeiting á vinnustað sem unnin var fyrir velferðarráðuneytið er kynjamunurinn 

hins vegar mun meiri, en hafa verður í huga að rannsókn sú náði til mun stærra úrtaks en 

rannsóknirnar við HÍ. Vegna fárra svara var ekki unnt að gera ítarlega bakgrunnsgreiningu á 

svörum við spurningunni um kynferði þeirra sem áreittu svarendur kynferðislega. Þess má þó geta 

að allar konurnar (15 talsins) höfðu verið áreittar af karli og 11 af þeim 12 karlmönnun sem höfðu 

upplifað kynferðislega áreitni höfðu verið áreittir af konu.  

 

Tafla 21. Hvert er kynferði þess sem áreitti þig kynferðislega? 

 

 
Flestir svarenda, eða 10 manns, höfðu talað við annan starfsmann um kynferðislegu áreitnina og 

átta töluðu við vin. Á hinn bóginn töluðu níu ekki við neinn (mynd 14).  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 16 59,3%

Kona 11 40,7%

Fjöldi svara 27 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 501

Alls 528

59,3%

40,7%

0% 25% 50% 75% 100%
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Mynd 14. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um kynferðislegu áreitnina?   
 

Aðspurðir um hvar kynferðislega áreitnin átti sér stað sögðust 15 hafa upplifað kynferðislega áreitni 

á vinnustaðnum en 14 höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni á skemmtun tengdu starfinu (mynd 

15). Samskonar vísbendingar um að kynferðisleg áreitni færi bæði fram á vinnustað og partýum 

tengdum vinnustaðnum komu fram í eigindlegum hluta rannsóknarinnar sem unnin var fyrir vel-

ferðarráðuneytið. 

 

Mynd 15. Hvar átti kynferðislega áreitnin sér stað? 
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Í rannsókninni var einnig spurt hvort það hafi leitt til einhverra breytinga á vinnustaðnum að leggja 

fram formlega kvörtun. Aðeins einn þátttakandi hafði reynslu af því og sagði það ekki hafa leitt til 

neinna breytinga. 

 

Aðspurðir um það af hverju þeir hefðu ekki lagt fram formlega kvörtun vegna áreitninnar sögðu 

flestir, eða 74% þeirra sem höfðu reynslu af kynferðislegri áreitni, ekki hafa talið hana nógu 

alvarlega (mynd 16).  

 

Mynd 16. Hvers vegna barst þú ekki fram formlega kvörtun um áreitnina? 
 

Í töflu 22, hér að aftan, má sjá dreifingu svara við spurningum sem mynda óbeina mælingu á 

kynferðislegri áreitni í Háskóla Íslands. Mælikvarðinn er sá sami og var notaður í rannsókn 

háskólans árið 2003 en orðalagi sumra atriða í kvarðanum frá 2003 var þó breytt í samræmi við 

breytta tíma. Í kvarðanum frá 2003 var t.a.m. spurt um „Símtöl eða bréf af kynferðislegum toga 

[…]“ en orðalag atriðisins í þessari könnun var „skilaboð í tölvupósti, samfélagsmiðlum eða í síma 

af kynferðislegum toga […]“. Kvarðinn sem nýttur var í rannsókn velferðarráðuneytisins, 

Valdbeiting á vinnustað, er að einhverju leyti sambærilegur en atriðin sem móta kvarðann eru þó 

færri en í kvarðanum sem nýttur var af háskólanum. Þannig voru fyrstu tvö atriðin í kvarðanum 

sem sýndur er í töflu 22 sameinuð í rannsókn velferðarráðuneytisins og síðasta atriði kvarðans hér 

að aftan var sleppt.  
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Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=1)

Treysti engum á vinnustaðnum (n=1)

Treysti mér ekki til þess vegna þess að mér leið illa (n=1)

Ég taldi að ástandið myndi haldast óbreytt (n=3)

Ég taldi að ástandið myndi versna ef ég segði frá (n=2)

Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=17)

Aðrar ástæður (n=4)

Spurningin var lögð fyrir þá 26 einstaklinga sem ekki höfðu lagt fram kvörtun og tóku 23 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Tafla 22. Hversu oft á síðastliðnum 6 mánuðum hefur eftirfarandi athöfnum eða 
athugasemdum verið beint gegn þér í starfi þínu eða í tengslum við starf þitt í 
Háskóla Íslands? 

 

Líkt og fram kemur í skilgreiningunni á kynferðislegri áreitni er eitt tilvik nóg til þess að það teljist 

áreitni og því sýnir tafla 22 alla svarmöguleika; einu sinni, tvisvar til fimm sinnum og oftar en fimm 

sinnum. Hlutfallslega flestir upplifðu athugasemdir um líkama, klæðnað eða lífsstíl, eða 4,8%. 

Jafnmargir greindu frá öðrum athugasemdum af kynferðislegum toga s.s. niðrandi tali og 

bröndurum og líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga, eða 2,5% við hvort atriði kvarðans. Þá 

nefndu 2,3% gláp og annað óþægilegt augntillit og 2,1% sögðu frá að einhver hafi gerst 

kynferðislega áleitin(n). Í rannsókninni frá 2003 greindu alls 7,7% frá því að hafa fengið athuga-

semdir um líkama, klæðnað eða lífsstíl og 3,7% nefndu aðrar athugasemdir af kynferðislegum toga 

sem gefur vísbendingar um að dregið hafi úr kynferðislegri áreitni meðal starfsfólks skólans. Þegar 

Fjöldi

Athugasemdum um líkama þinn, klæðnað eða lífsstíl 523

Öðrum athugasemdum af kynferðislegum toga, s.s. niðrandi tali og 

bröndurum sem þú kærðir þig ekki um
523

Séð myndir og/eða niðrandi efni af kynferðislegum toga sem þú kærðir 

þig ekki um eða olli þér óþægindum
523

Að orðrómi af kynferðislegum toga var komið af stað um þig 522

Glápi eða öðru óþægilegu augntilliti af kynferðislegum toga 522

Skilaboð í tölvupósti, samfélagsmiðlum eða síma af kynferðislegum 

toga sem þú kærðir þig ekki um
525

Líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga, s.s. klappi, klipi eða 

faðmlagi sem þú kærðir þig ekki um
523

Að einhver gerðist kynferðislega áleitin(n) við þig sem þú kærðir þig 

ekki um og fannst óþægilegt og sem ekki fól í sér hótun eða loforð um 

umbun

524

Tillögu eða kröfu um kynferðislegt samneyti sem þú kærðir þig ekki 

um gegn umbun
524

Kröfu um kynferðislegt samneyti sem þú kærðir þig ekki um og sem 

fylgdi hótun um refsingu eða höft af einhverju tagi ef þú neitaðir
524

Kynferðislegri valdbeitingu, tilraun til nauðgunar eða nauðgun 524

A.m.k. einu sinni

4,8%

2,5%

0,8%

0,8%

2,3%

1,0%

2,5%

2,1%

0,6%

0,4%

0,0%

0% 5% 10%

Einu sinni 2-5 sinnum Oftar en 5 sinnum
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reiknað var hversu hátt hlutfall svarenda hafði orðið fyrir a.m.k. einu atviki kom í ljós að ríflega 9% 

þátttakenda greindu frá einhvers konar kynferðislegri áreitni í starfi eða í tengslum við starfið í HÍ 

á undangengnum sex mánuðum. 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu kynferðislegar athafnir eða athugasemdir tengjast 

kynferði, kynhneigð, kynvitund, fötlun/skerðingu, aldri, uppruna eða öðru nefndu nær allir kynferði. 

Sjö svarendur nefndu einnig aldur og þrír nefndu kynhneigð.  

 

Mynd 17. Telur þú að kynferðislegar athafnir eða athugasemdir um þig hafi tengst 
einhverju af eftirfarandi? 

 

Tveir svarendur sögðu áreitnina tengjast öðru en kynferði, kynhneigð, kynvitund, fötlun/skerðingu, 

aldri eða uppruna. Báðir þessir svarendur sögðu áreitnina tengjast stöðu þeirra innan háskólans. 
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Tengist öðru (n=2)

Spurningin var lögð fyrir þá 29 einstaklinga sem sögðu kynferðislegum athöfnum eða athugasemdum hafa verið beint gegn sér
og töldu 29 það tengjast einhverju. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Kynbundin áreitni  

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um niðurstöður á greiningu gagna um kynbundna áreitni meðal 

starfsfólks háskólans. Í verklagsreglum um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og 

kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi sem samþykktar voru á fundi háskólaráðs 1. mars 2018 er 

kynbundin áreitni skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 

Með hugtakinu kynbundin áreitni er átt við hegðun sem tengist kyni 

þeirrar/þess/háns sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann 

tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður 

sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi. 

Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist 

kynbundin áreitni (Verklagsreglur um jafnrétti). 

 

Kynbundin áreitni var mæld með beinum hætti þar sem skilgreining þessi fylgdi spurningunni og 

einnig með óbeinum hætti en þar var stuðst við fjögurra atriða kvarða sem settur var saman fyrir 

rannsóknina Valdbeiting á vinnustað. Niðurstöður mælinga þessarar könnunar er því að einhverju 

leyti hægt að bera saman við rannsókn velferðarráðuneytisins. Í rannsókn háskólans frá árinu 2003 

var kynbundin áreitni innan skólans hins vegar ekki mæld og því enginn samanburður mögulegur. 

Í fyrstu spurningu um kynbundna áreitni voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhvern tímann 

í starfi sínu í háskólanum orðið fyrir kynbundinni áreitni. Dreifing svara er sýnd í töflu 23. Líkt og 

taflan sýnir greindu 7,8% frá kynbundinni áreitni af einni eða fleiri manneskjum. 

  

Tafla 23. Hefur þú, einhvern tímann í starfi þínu við HÍ, orðið fyrir kynbundinni áreitni?   

 

 

Mynd 18 sýnir bakgrunnsgreiningu á hlutfalli þeirra sem höfðu upplifað kynbundna áreitni. Myndin 

sýnir að hlutfallslega fleiri konur en karlar höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni. Vegna fárra svara 

reyndist ekki unnt að greina hvort tölfræðilega marktækur munur væri á dreifingu svara eftir 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 24 4,7%

Já, af fleiri en einni manneskju 16 3,1%

Nei 476 92,2%

Fjöldi svara 516 100%

Vil ekki svara 12

Alls 528

4,7%

3,1%

92,2%

0% 25% 50% 75% 100%
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kynhneigð og því hvort þátttakendur væru greindir með skerðingu eða fötlun eða ekki. Þó var 

töluverður munur á dreifingu svara eftir þessum breytum og gefa gögnin því vísbendingar um að 

gagnkynhneigt starfsfólk verði síður fyrir kynbundinni áreitni en samkynhneigt starfsfólk og 

starfsfólk með aðra kynhneigð. Sömuleiðis eru vísbendingar um að starfsfólk sem hefur verið greint 

með skerðingu eða fötlun upplifi frekar kynbundna áreitni en annað starfsfólk. 

 

 

Mynd 18. Hefur þú, einhvern tímann í starfi þínu við HÍ, orðið fyrir kynbundinni áreitni? – 
Hlutfall sem segir já, greint eftir bakgrunni 

 

Í töflu 24 má sjá hvenær þolendur kynbundinnar áreitni í HÍ höfðu orðið fyrir henni. Langflestir, eða 

41%, höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni á síðustu sex mánuðum. Þegar hlutfall þeirra sem höfðu 

orðið fyrir kynbundinni áreitni á síðustu sex mánuðum var reiknað út frá heildarfjölda þátttakenda 

reyndist hlutfallið vera 3%.  
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Tafla 24. Hvenær varðst þú síðast fyrir kynbundinni áreitni í HÍ? 

 

 

Á mynd 19 má sjá svör þátttakenda, sem höfðu reynslu af kynbundinni áreitni, við því hver staða 

gerenda var. Hlutfallslega flestir tilgreindu samstarfsmann/samstarfsmenn sinn/sína, eða 54%. Þá 

greindi fjórðungur frá því að gerandinn væri nemandi eða nemendur og annar fjórðungur frá því 

að annar starfsmaður/aðrir starfsmenn hefðu verið gerendur. Athygli vakti að fjórir af fimm körlum 

sem höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni nefndu samstarfsmenn sína sem gerendur en til 

samanburðar nefndu 17 af 34 konum (helmingur) að gerandinn/gerendurnir væru samstarfsmenn. 

 

Mynd 19. Hver er staða þess/þeirra sem beitti/u þig kynbundinn áreitni? 
 

Í ljós kom að karlar voru í miklum meirihluta þeirra sem beittu kynbundinni áreitni innan háskólans, 

eða 87,5% á móti 12,5% konum (tafla 25). Allar konurnar sem kváðust hafa orðið fyrir kynbundinni 

áreitni (35 talsins) sögðu gerandann vera karl og allir karlkyns svarendurnir (5 talsins) sögðu 

gerandann vera konu. Rannsóknin Valdbeiting á vinnustað leiddi sambærilegar niðurstöður í ljós 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 16 41,0%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 6 15,4%

Fyrir 1-5 árum 11 28,2%

Fyrir meira en 5 árum síðan 6 15,4%

Fjöldi svara 39 100%

Vil ekki svara 1

Á ekki v ið 488

Alls 528

41,0%

15,4%

28,2%

15,4%
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en þar voru algengustu gerendur kynbundinnar áreitni karlkyns samstarfsfélagar (49%) og karlkyns 

yfirmenn eða stjórnendur (32%). 

 

Tafla 25. Hvert er kynferði þess sem áreitti þig kynbundið? 

 

 

Í rannsókninni var spurt hvort þolendur hefðu talað við einhvern um kynbundnu áreitnina (mynd 

20). Gefnir voru upp 9 svarmöguleikar og gátu svarendur merkt við fleiri en einn þeirra. Hlutfallslega 

flestir, eða 46%, höfðu rætt málið við annan starfsmann á vinnustaðnum en töluvert var um það 

að svarendur höfðu ekki talað um áreitnina við neinn.  

 

Mynd 20. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um kynbundnu áreitnina? 
 

Einungis tveir þolendur kynbundinnar áreitni höfðu borið fram formlega kvörtun, annar þeirra til 

samstarfsmanns og hinn til yfirmanns deildar eða stofnunar. 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 35 87,5%

Kona 5 12,5%

Fjöldi svara 40 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 488

Alls 528

87,5%

12,5%
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Þeir svarendur sem orðið höfðu fyrir kynbundinni áreitni sögðust flestir (55%) ekki hafa lagt fram 

formlega kvörtun þar sem þeir töldu áreitnina ekki hafa verið nógu alvarlega. Rúmlega fimmtungur 

sagðist hafa talið að ástandið myndi ekki breytast og annar fjórðungur nefndi aðrar ástæður (mynd 

21). Meðal annarra ástæðna sem voru nefndar, var að viðkomandi hafi ekki áttað sig á því fyrr en 

síðar að um kynbundna áreitni var að ræða. 

 

Mynd 21. Hvers vegna barstu ekki fram formlega kvörtun um kynbundnu áreitnina? 
 

Tafla 26 sýnir hlutfallslega dreifingu svara við spurningunum fjórum sem mynda óbeinu mælinguna 

á kynbundinni áreitni. Alls höfðu 16,9% svarenda upplifað eitthvert þeirra atriða sem kvarðinn tekur 

til. Hlutfallslega flestir, eða 9%, sögðu frá því að hafa upplifað óviðeigandi, móðgandi eða særandi 

brandara sem tengjast kyni. Þá greindu 4,6% frá því að sér hafi verið sýnd óviðeigandi, móðgandi 

eða særandi hegðun vegna kyns síns og 7,3% sögðu lítið hafa verið gert úr sér eða hæfileikum 

sínum vegna kyns. Loks sögðu 7,3% upplifa almennt neikvætt viðhorf um kyn sitt á vinnustaðnum.  

 

 

 
  

5%

5%

5%

21%

13%

55%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=2)

Treysti engum á vinnustaðnum (n=2)

Treysti mér ekki til þess vegna þess að mér leið illa (n=2)

Ég taldi að ástandið myndi haldast óbreytt (n=8)

Ég taldi að ástandið myndi versna ef ég segði frá (n=5)

Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=21)

Aðrar ástæður (n=10)

Spurningin var lögð fyrir þá 38 einstaklinga sem ekki höfðu lagt fram kvörtun og tóku 38 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Tafla 26. Hversu oft, ef einhvern tímann, hefur þú upplifað eftirfarandi á þínum vinnustað 
á síðustu 6 mánuðum? 

 

Niðurstöður úr rannsókninni Valdbeiting á vinnustað sýndu að hlutfall starfsfólks á íslenskum 

vinnumarkaði, sem hafði upplifað óviðeigandi, móðgandi eða særandi brandara sem tengjast kyni, 

var ívið hærra en hlutfallið meðal starfsfólks háskólans, eða tæp 14%. 

  

Fjöldi

Að sagðir eru óviðeigandi, móðgandi eða særandi brandarar sem tengjast kyni þínu? 521

Að þér er sýnd óviðeigandi, móðgandi eða særandi hegðun vegna kyns þíns? 523

Að gert er lítið úr þér eða þínum hæfileikum vegna kyns þíns? 520

Almennt neikvætt viðhorf um kyn þitt á vinnustaðnum? 520

Af og til eða vikulega

9,0%

4,6%

7,3%

7,3%

0% 5% 10%

Af og til Vikulega
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NIÐURSTÖÐUR MEÐAL NEMENDA 

Bakgrunnsupplýsingar  

Eftirfarandi töflur sýna hlutfallslega dreifingu svara meðal nemenda. Í töflu 27 má sjá skiptingu 

nemenda eftir sviðum. Taflan sýnir að hlutfallslega flestir nemendur stunduðu nám á Félags-

vísindasviði, eða 25,1% og næst flestir stunduðu nám á Heilbrigðisvísindasviði, eða 22,4%. Hlutfall 

þeirra sem stunduðu nám á Hugvísindasviði var 18,4%, og 18,2% á Menntavísindasviði. Hlutfalls-

lega fæstir voru á Verkfræði- og náttúruvísindasviði, eða 15,9%. Þar sem niðurstöður voru vigtaðar 

eftir sviði, aldri og kyni, er hlutfallsleg skipting eins og hún birtist í töflu 27 svipuð og í háskólanum 

í heild. 

 

Tafla 27. Á hvaða sviði Háskóla Íslands stundar þú nám? 

 

 

Í töflu 28 má sjá námsstig nemenda. Ríflega helmingur svarenda var í grunnámi. Í framhaldsnámi 

voru 29,5% svarenda, í doktorsnámi 13,4% og 5,4% svarenda voru í diplómanámi. 

 

  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Félagsvísindasviði 68 25,1%

Heilbrigðisvísindasviði 61 22,4%

Hugvísindasviði 50 18,4%

Menntavísindasviði 50 18,2%

Verkfræði- og náttúruvísindasviði 43 15,9%

Fjöldi svara 273 100%

Vil ekki svara 0

Alls 273

25,1%

22,4%

18,4%

18,2%

15,9%

0% 25% 50% 75% 100%
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Tafla 28. Á hvaða námsstigi í Háskóla Íslands ert þú? 

 

 

Tafla 29 sýnir hvernig svarendur í hópi nemenda skilgreindu kyn sitt. Konur voru í meirihluta 

svarenda eða 66,4% og karlar 32,5%. Nemendur sem skilgreindu sig með öðrum hætti voru 1,1%. 

 

Tafla 29. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 

 

 

Tafla 30 sýnir skilgreinda kynhneigð nemenda sem tóku þátt í rannsókninni. Langflestir skilgreindu 

sig sem gagnkynhneigða, eða 87,3%, ríflega 4% skilgreindu sig samkynhneigða og 8,6% 

skilgreindu kynhneigð sína sem aðra en gagnkynhneigða eða samkynhneigða. 

 

Tafla 30. Hvernig skilgreinir þú kynhneigð þína? 

 

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Grunnnámi (BA/BS t.d.) 140 51,8%

Framhaldsnámi (MA/MS/M.Ed t.d.) 80 29,5%

Doktorsnámi 36 13,4%

Diplómanámi 15 5,4%

Fjöldi svara 270 100%

Vil ekki svara 3

Alls 273

51,8%

29,5%

13,4%

5,4%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 89 32,5%

Kona 181 66,4%

Skilgreini mig með öðrum hætti 3 1,1%

Fjöldi svara 273 100%

Vil ekki svara 0

Alls 273

32,5%

66,4%

1,1%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Gagnkynhneigð(ur) 234 87,3%

Samkynhneigð(ur) 11 4,1%

Önnur 23 8,6%

Fjöldi svara 268 100%

Vil ekki svara 5

Alls 273

87,3%

4,1%

8,6%
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Í töflu 31 má sjá að 8% svarenda höfðu verið greindir með fötlun eða skerðingu.  

 

Tafla 31. Hefur þú verið greind/ur með einhverja skerðingu eða fötlun? 

 

 

Tafla 32 sýnir aldursdreifingu svarenda. Hlutfallslega flestir voru á aldrinum 21-30 ára þegar þeir 

tóku þátt í rannsókninni, eða 57,5%. Næst flestir voru 31-40 ára og þar á eftir voru nemendur á 

aldursbilinu 41-50 ára, eða 10,0%.  

 

Tafla 32. Hver er aldur þinn? 

 

 

 

Samskipti 

Samskipti meðal nemenda Háskóla Íslands hafa ekki verið kortlögð með sambærilegum hætti og 

samskipti meðal starfsfólks. Kannanir um gæði náms, sem Félagsvísindastofnun annast fyrir 

Skrifstofu rektors og Gæðanefndir, koma einungis lítillega inn á samskipti með spurningum um 

stuðning í námi og hvatningu, og rýnihópaviðtöl við nemendur gefa einnig takmarkaða innsýn í 

samskipti nemenda og kennara. Þessi rannsókn er því sú fyrsta sem kannar upplifun nemenda af 

samskiptum. Í spurningunum um samskipti var átt við samskipti við aðra nemendur og starfsfólk í 

háskólanum og voru nemendur beðnir um að hafa báða hópana í huga þegar þeir svöruðu 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 22 8,0%

Nei 249 92,0%

Fjöldi svara 270 100%

Vil ekki svara 3

Alls 273

8,0%

92,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

20 ára eða yngri 20 7,4%

21 til 30 ára 157 57,5%

31 til 40 ára 51 18,9%

41 til 50 ára 27 10,0%

Eldri en 50 ára 17 6,3%

Fjöldi svara 273 100%

Vil ekki svara 3

Alls 276

7,4%

57,5%

18,9%

10,0%

6,3%
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spurningunum. Tafla 33 sýnir að mikill meirihluti nemenda, eða 91,8%, upplifði að vera metinn að 

verðleikum til jafns við aðra í sinni deild eða sviði. 

 

Tafla 33. Upplifir þú að þú sért metin/n að verðleikum til jafns við aðra nemendur í þinni 
deild/á þínu sviði? 

 

 

Tafla 34 sýnir dreifingu svara við því hvort þátttakendur hafi átt í erfiðum samskiptum. Alls greindu 

14,7% svarenda frá því að hafa átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling í deild sinni eða 

sviði og 9,2% greindu frá erfiðum samskiptum við hóp fólks. Alls höfðu því 23,9% svarenda reynslu 

af erfiðum samskiptum. 

 

Tafla 34. Hefur þú átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í þinni 
deild/á þínu sviði? 

 

 

Mynd 22 sýnir að nemendur sem höfðu verið greindir með skerðingu eða fötlun voru líklegri til að 

hafa átt í erfiðum samskiptum við einstakling eða hóp fólks í deildinni eða á sviðinu en aðrir 

nemendur. 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 248 91,8%

Nei 22 8,2%

Fjöldi svara 270 100%

Vil ekki svara 3

Alls 273

91,8%

8,2%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, v ið tiltekinn einstakling 40 14,7%

Já, v ið hóp fólks 25 9,2%

Nei 206 76,1%

Fjöldi svara 271 100%

Vil ekki svara 2

Alls 273

14,7%

9,2%

76,1%
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Mynd 22. Hefur þú átt í erfiðum samskiptum við tiltekinn einstakling eða hóp fólks í þinni 
deild og/eða starfseiningu? – Hlutfall sem segir já, greint eftir bakgrunni nemenda 

 

Í töflu 35 má sjá hvenær svarendur áttu síðast í erfiðum samskiptum. Flestir þeirra sem höfðu 

reynslu af erfiðum samskiptum greindu frá því að það hafi verið á síðustu sex mánuðum, eða 

52,6%. Fjórðungur átti í erfiðum samskiptum fyrir meira en sex mánuðum síðan en minna en einu 

ári. Þegar hlutfall þeirra sem áttu í erfiðum samskiptum á undangengnum sex mánuðum var 

reiknað út frá heildarfjölda þátttakenda kom í ljós að 12,4% nemenda höfðu átt í erfiðum 

samskiptum á þessu tímabili. 

 

Tafla 35. Rifjaðu upp hvenær þú áttir síðast í erfiðum samskiptum. Hvenær var það? 

 

 

22,5%

24,4%

24,8%

22,2%

23,2%

29,4%

55,8%

21,4%

23,9%

23,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Karl

 Kona

Yngri en 30 ára

31 eða eldri

Gagnkynhneigð(ur)

Samkynhneigð(ur)/önnur kynhneigð

Já

Nei

Svið þar sem konur eru í meirihluta

Svið þar sem karlar eru í meirihluta

K
yn

A
ld

ur
K

yn
hn

ei
gð

S
ke

rð
in

g/
fö

tlu
n 

 *
S

vi
ð

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 34 52,6%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 15 23,6%

Fyrir 1-5 árum 10 14,7%

Fyrir meira en 5 árum síðan 6 9,1%

Fjöldi svara 65 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 208

Alls 273
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Mynd 23 sýnir dreifingu svara við því hver staða þeirra var sem nemendur áttu í erfiðum 

samskiptum við. Myndin sýnir að hlutfallslega flestir höfðu átt í erfiðum samskiptum við kennara 

(55%) og næst flestir tiltóku samnemanda/samnemendur (44%). Alls nefndu 18% svarenda 

leiðbeinanda/leiðbeinendur, 16% aðra starfsmenn háskólans og 6% aðra en þá sem voru tilgreindir 

í svarmöguleikum. Þeir sem tilgreindu aðra nefndu aðstoðarkennara og ókunnuga.  

 

Mynd 23. Hver er staða þess/þeirra sem þú hefur verið í erfiðum samskiptum við? 
 

Tafla 36 sýnir dreifingu svara um kyn þess sem svarendur áttu í erfiðustu samskiptum við. 

Helmingur hafði átt í mestum samskiptavanda við konu og tæpur helmingur við karl. Þá greindu 

3,3% svarenda frá því að kynferði þess sem þeir áttu í mestum samskiptavanda við hafi verið 

annað en karl eða kona. Greining á svörum við spurningunni eftir kyni svarenda leiddi í ljós að 

kvenkyns og karlkyns nemendur áttu í samskiptavanda við fólk af báðum kynjum. Með öðrum 

orðum kom ekki fram munur á því hvort svarendur ættu í samskiptavanda við karl eða konu eftir 

kyni þess sem svaraði könnuninni. 

 

Tafla 36. Hvert er kynferði þess sem þú átt í mestum samskiptavanda við? 

 

18%

55%

44%

16%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leiðbeinandi minn/leiðbeinendur mínir (n=11)

Kennari minn/kennarar mínir (n=34)

Samnemandi/samnemendur (n=27)

Annar starfsmaður/aðrir starfsmenn innan HÍ (n=10)

Annar/aðrir (n=4)

Spurningin var lögð fyrir þá 65  einstaklinga sem höfðu átt í erfiðum samskiptum og tóku 62 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 29 47,5%

Kona 30 49,2%

Annað 2 3,3%

Fjöldi svara 61 100%

Vil ekki svara 4

Á ekki við 208

Alls 273

47,5%

49,2%

3,3%
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Í töflu 37 má sjá dreifingu svara við því hversu mikil eða lítil áhrif samskiptavandinn hafði á 

nemendur. Ríflega þriðjungur sagði áhrifin hafa verið frekar eða mjög mikil. 

 

Tafla 37. Hversu mikil eða lítil áhrif hafði/hefur þessi samskiptavandi á þig? 

 

 

Einungis 15 af þeim 65 svarendum sem höfðu átt í samskiptavanda, eða um fjórðungur, óskuðu 

eftir aðstoð við að leysa vandann (tafla 38). 

 

Tafla 38. Hefur þú óskað eftir því að leyst yrði úr þessum samskiptavanda? 

 

 

Nemendur sem höfðu óskað eftir því að leyst yrði úr samskiptavandanum voru spurðir hvort það 

hafi leitt til breytinga. Sex sögðu ástandið hafa batnað en fimm sögðu það ekki hafa breytt neinu 

að óska eftir aðstoð. 

 

  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Mjög mikil 12 17,8%

Frekar mikil 12 18,3%

Nokkur 28 43,1%

Frekar lítil 10 16,0%

Mjög lítil eða engin 3 4,8%

Fjöldi svara 65 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 208

Alls 273
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43,1%

16,0%

4,8%
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Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já 15 23,7%

Nei 47 76,3%

Fjöldi svara 62 100%

Vil ekki svara 3

Á ekki við 208

Alls 273
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Tafla 39. Leiddi það til einhverra breytinga eftir að þú óskaðir aðstoðar? 

 

 

Nemendur sem kusu að leita ekki aðstoðar við að leysa samskiptavandann voru spurðir um 

ástæðu þess. Dreifingu svara má sjá á mynd 24. Algengustu ástæðurnar voru að svarendur töldu 

samskiptavandann ekki vera nógu alvarlegan (54%) eða að það myndi ekki hafa neina breytingu í 

för með sér að segja frá (54%).  

 

Mynd 24. Hvers vegna hefur þú ekki óskað eftir aðstoð við úrlausn á samskipta-
vandanum? 

 

 
  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, til hins betra 6 53,4%

Já, þær gerðu ástandið verra 0 0,0%

Nei, það hafði enga breytingu í för með sér 5 46,6%

Fjöldi svara 12 100%

Veit ekki 3

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 258

Alls 273

53,4%

0,0%

46,6%

0% 25% 50% 75% 100%

17%

13%

13%

54%

22%

54%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=8)

Treysti engum í deildinni/sviðinu (n=6)

Treysti mér ekki til þess vegna þess að mér leið illa (n=6)

Ég taldi að ástandið myndi haldast óbreytt (n=25)

Ég taldi að ástandið myndi versna ef ég segði frá (n=10)

Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=25)

Leysti málið sjálf(ur) (n=2)

Spurningin var lögð fyrir þá 47 einstaklinga sem óskuðu ekki eftir aðstoð og tóku 46 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Einelti  

Í þeim hluta könnunarinnar sem fjallaði um einelti voru nemendur fyrst spurðir beint hvort þeir hafi 

orðið fyrir einelti. Spurningunni fylgdi skilgreining háskólans á einelti (sjá bls. 31). Tafla 40 sýnir að 

4,3% höfðu reynslu af einelti af einni manneskju og innan við eitt prósent af fleiri en einni 

manneskju. Alls höfðu því 5% nemenda orðið fyrir einelti í námi sínu eða í tengslum við nám sitt. 

 

Tafla 40. Hefur þú orðið fyrir einelti í námi þínu eða í tengslum við nám þitt í Háskóla 
Íslands? 

 

 

Þeir 14 nemendur sem höfðu reynslu af einelti voru síðan spurðir hvenær eineltið átti sér síðast 

stað. Tafla 41 sýnir að tæplega helmingur hafði orðið fyrir því á síðustu sex mánuðum. Þegar tíðni 

eineltis undangengna sex mánuði var reiknuð út frá heildarfjölda svarenda kom í ljós að 2,2% 

nemenda höfðu orðið fyrir einelti á þessu tímabili. 

 

Tafla 41. Hvenær varðst þú síðast fyrir einelti í HÍ? 

 

 

Mynd 25 sýnir dreifingu svara þeirra sem höfðu reynslu af einelti við því hver staða 

geranda/gerenda var. Algengast var að svarendur hefðu mátt þola einelti af hendi annarra 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 12 4,3%

Já, af fleiri en einni manneskju 2 0,7%

Nei 257 94,9%

Fjöldi svara 270 100%

Vil ekki svara 2

Alls 272

4,3%

0,7%

94,9%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 6 45,0%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 3 18,5%

Fyrir 1-5 árum 5 36,5%

Fyrir meira en 5 árum síðan 0 0,0%

Fjöldi svara 14 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 259

Alls 273

45,0%

18,5%

36,5%

0,0%
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nemenda, en það átti við um sjö svarendur af 14, fimm nefndu starfsmann í HÍ sem ekki var kennari 

eða leiðbeinandi og fjórir nefndu kennara.   

  

Mynd 25. Hver er staða þess/þeirra sem lagði/lögðu þig í einelti? 
 

Tafla 42 sýnir að konur voru í meirihluta gerenda eineltis gagnvart nemendum, eða níu konur á 

móti fjórum körlum. Vegna fárra svara var ekki unnt að gera ítarlega bakgrunnsgreiningu á svörum 

nemenda. Þó má geta þess að sjö af níu kvenkyns nemendum, sem höfðu verið lagðar í einelti, 

voru lagðar í einelti af annarri konu. Á hinn bóginn voru jafnmargir karlar lagðir í einelti af öðrum 

karli (tveir talsins) og af konu (tveir talsins). 

 

Tafla 42. Hvert er kynferði þess sem lagði/leggur þig mest í einelti? 

 

 

Þegar þolendur eineltis voru spurðir hvort þeir hafi talað við einhvern tiltekinn aðila um eineltið 

sagðist helmingur hafa rætt málið við vin, fjölskyldumeðlim eða ættingja en fjórir svarendur höfðu 

ekki rætt málið við neinn (mynd 26).  

 

14%

29%

50%

36%
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Leiðbeinandi minn/leiðbeinendur mínir (n=2)

Kennari minn/kennarar mínir (n=4)

Samnemandi/samnemendur (n=7)

Annar starfsmaður/aðrir starfsmenn innan HÍ (n=5)

Annar/aðrir (n=0)

Spurningin var lögð fyrir þá 14 einstaklinga sem höfðu orðið fyirir einelti og tóku 14 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 4 32,1%

Kona 9 67,9%

Fjöldi svara 13 100%

Vil ekki svara 1

Á ekki við 259

Alls 273
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Mynd 26. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um eineltið? 
 

Því næst voru svarendur spurðir hvort þeir hafi lagt fram formlega kvörtun. Gefnir voru upp sex 

svarmöguleikar sem sýndir eru á mynd 27. Þar sést að einungis fjórir höfðu lagt fram formlega 

kvörtun og þrír þeirra gerðu það til yfirmanns deildar eða sviðs. Þessir fjórir sem lögðu fram kvörtun 

sögðu allir það ekki hafa breitt neinu. 

 

Mynd 27. Lagðir þú fram formlega kvörtun um eineltið (eða ákveðna atburði þess)? 
 

Þolendur sem lögðu ekki fram kvörtun voru spurðir um ástæðu þess. Af þeim 11 nemendum sem 

höfðu orðið fyrir einelti en ekki lagt fram kvörtun sögðu flestir, eða fimm nemendur, að þeir hafi 

79%

0%

21%

0%

0%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nei (n=11)

Já, til Jafnréttisfulltrúa (n=0)

Já, til yfirmanns deildar/sviðs (n=3)

Já, til starfsmannasviðs HÍ (n=0)

Já, til trúnaðarlæknis HÍ (n=0)

Já, til annars aðila (n=1)

Spurningin var lögð fyrir þá 14 einstaklinga sem höfðu orðið fyrir einelti og tóku 14 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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talið að ástandið myndi versna í kjölfarið og fjórir töldu að kvörtun myndi ekki breyta neinu  (mynd 

28).  

 

Mynd 28. Hvers vegna lagðir þú ekki fram formlega kvörtun? 
 

Í lok þess hluta könnunarinnar sem fjallaði um einelti voru spurningar NAQ kvarðans lagðar fyrir 

nemendur. Tafla 43 sýnir hlutfall nemenda sem höfðu upplifað þau atvik sem spurt var um vikulega 

eða daglega. Hlutfallslega flestir merktu við óviðráðanlegt vinnuálag, eða 4,6%. Hlutfallið var 

svipað í könnuninni 2003. Það er þó ákveðnum vandkvæðum bundið að meta upplifun nemenda 

af vinnuálagi sem einelti. Vinnuálag í námskeiðum er í samræmi við námsáætlun og tengist yfirleitt 

ekki samskiptum einstaka kennara og nemenda, þó vissulega þurfi sumir nemendur að leggja 

meira á sig en aðrir til að ná lágmarkskröfum. Öðru máli gegnir með aðra þætti sem kvarðinn nær 

til, líkt og að vera hunsuð eða skilin útundan, sem 1,2% höfðu upplifað vikulega eða daglega, að 

lítið sé gert úr nemendum eða hæðst að þeim í tengslum við nám þeirra, sem 0,9% höfðu upplifað, 

eða að hafa orðið fyrir óeðlilega mikilli stríðni og hæðni, sem önnur 0,9% höfðu upplifað vikulega 

eða daglega. 

  

Nemendur sem höfðu upplifað eitthvað af þeim 22 atriðum sem spurt var um vikulega eða daglega, 

á síðustu sex mánuðum, voru samkvæmt óbeinni mælingu þolendur eineltis. Í ljós kom að tíðni 

eineltis undangengna sex mánuði með óbeinni mælingu var 7,1%. Tíðnin var 3,2% þegar hlutfallið 

var reiknað án óviðráðanlegs vinnuálags. Tíðni eineltis er því hærri með óbeinu mælingunni en 

þegar nemendur eru spurðir beint hvort þeir hafi upplifað einelti, þar sem 2,2% nemenda sem tóku 

þátt í könnuninni sögðust hafa orðið fyrir einelti á undangengnum sex mánuðum.  
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Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=4)

Treysti engum í deildinni/sviðinu (n=2)

Treysti mér ekki til þess vegna þess að mér leið illa (n=2)

Ég taldi að ástandið myndi haldast óbreytt (n=4)

Ég taldi að ástandið myndi versna ef ég segði frá (n=5)

Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=2)

Aðrar ástæður (n=1)

Spurningin var lögð fyrir þá 11 einstaklinga sem ekki lögðu fram kvörtun og tóku 10 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Tafla 43. Hversu oft á síðastliðnum 6 mánuðum hefur eftirfarandi athöfnum eða 
athugasemdum verið beint gegn þér í námi þínu eða í tengslum við nám þitt í HÍ? 

 

Fjöldi

Að legið var á upplýsingum sem hafði áhrif á frammistöðu þína 513

Að gert var lítið úr þér eða hæðst að þér í tengslum við nám þitt 511

Að þú hafir fengið fyrirmæli um að vinna verkefni sem ekki eru samboðin hæfni þinni 514

Að þú hafir verið svipt(ur) ábyrgð á mikilvægum verkefnum eða þeim skipt út fyrir 

léttvægari  eða óþægilegri verkefni
518

Að komið væri af stað slúðri eða orðrómi um þig 509

Að þú hafir verið hunsuð/hunsaður eða skilin(n) útundan 521

Að þú hafir orðið fyrir móðgandi eða særandi athugasemdum um þig, skoðanir þínar eða 

um einkalíf þitt
520

Að öskrað var á þig eða þú varst skotspónn reiðikasts 517

Að þú hafir orðið fyrir ögrandi hegðun, svo sem að komið var of nálægt þér, þér ýtt eða 

hrint eða staðið í vegi þínum
524

Að þú hafir fengið vísbendingar frá öðrum um að þú ættir að hætta námi þínu 521

Að þú hafir orðið fyrir endurteknum ábendingum um glappaskot eða mistök 523

Að brugðist var við spurningum þínum eða tilraunum til samræðna með þögn eða 

fjandsamlegum viðbrögðum
518

Að þú hafir orðið fyrir stöðugri gagnrýni á vinnu þína og framlag 521

Að skoðanir þínar og viðhorf voru hunsuð 520

Að þú hafir verið hrekkt(ur) af fólki sem þér semur ekki við 520

Að þú hafir fengið úthlutuð verkefni með óraunhæfum eða ómögulegum markmiðum eða 

tímamörkum
520

Að þú hafir orðið fyrir ásökunum 519

Að fylgst hafi verið óeðlilega mikið með námi þínu 505

Að þrýst hafi verið á að þú krefðist ekki einhvers sem þú átt rétt á 518

Að þú hafir orðið fyrir óeðlilega mikilli stríðni og hæðni 520

Að þú hafir verið undir óviðráðanlegu vinnuálagi 522

Að þér hafi verið hótað ofbeldi eða líkamlegri valdbeitingu eða þú hafir orðið fyrir 

valdbeitingu
522

Vikulega eða daglega

0,0%

0,9%

0,6%

0,6%

0,2%

1,2%

0,7%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,6%

0,3%

0,6%

0,4%

0,9%

0,4%

0,5%

0,3%

0,9%

4,6%

0,0%
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Nemendur sem greindu frá því að hafa vikulega eða daglega orðið fyrir einhverjum af 

framangreindum þáttum voru spurðir hvort þeir teldu það tengjast einhverju af eftirfarandi: kynferði, 

kynhneigð, kynvitund, fötlun/skerðingu, aldri, uppruna eða þjóðerni eða öðru. Á mynd 29 má sjá 

dreifingu svara. Fimm svarendur töldu kyn sitt vera ástæðuna og fimm nefndu aldur sinn, fjórir 

nefndu fötlun eða skerðingu en flestir, eða sjö af þeim 19 sem svöruðu spurningunni, töldu að 

neikvæðar athafnir eða athugasemdir sem þeir urðu fyrir hafi tengst öðru. Meðal þess sem nefnt 

var sem aðrar ástæður voru trú, persónuleiki, val á námi og fjölskyldutengsl.   

 

Mynd 29. Telur þú að neikvæðar athafnir eða athugasemdir um þig hafi tengst einhverju af 
eftirfarandi? 

 

 

 
Kynferðisleg áreitni 

Í þessum kafla verður fjallað um kortlagningu á kynferðislegri áreitni meðal nemenda háskólans. 

Beinum spurningum um kynferðislega áreitni fylgdi skilgreining sem fengin var úr verklagsreglum 

um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi frá 

árinu 2018 (sjá bls. 41). Dreifingu svara við spurningunni um hvort þátttakendur hafi orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni má sjá í töflu 44. Í ljós kom að rúm 4% höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

af einni eða fleiri manneskjum. Ekki var unnt að gera ítarlega bakgrunnsgreiningu á því hvaða 

hópar höfðu upplifað kynferðislega áreitni en þó má geta þess að í öllum tilvikum var um að ræða 

konu. 
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Tafla 44. Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni í námi þínu eða í tengslum við nám þitt 
í Háskóla Íslands? 

 

 

Nemendur sem höfðu reynslu af kynferðislegri áreitni voru spurðir hvenær áreitnin hafi átt sér stað 

síðast. Tafla 45 sýnir að sex af þeim 11 sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni sögðu það hafa 

gerst á síðustu sex mánuðum, tveir fyrir meira en sex mánuðum síðan en minna ári síðan og þrír 

fyrir einu til fimm árum. Tíðni eineltis undangengna sex mánuði er því 2,1%, þegar hún er reiknuð 

út frá heildarfjölda þátttakenda í könnuninni meðal nemenda. 

 

Tafla 45. Hvenær varðst þú síðast fyrir kynferðislegri áreitni í HÍ? 
 

 

 

Sömu þátttakendur fengu spurningu um stöðu geranda og má sjá dreifingu svara á mynd 30. Við 

spurningunni voru fimm svarmöguleikar gefnir: Leiðbeinandi/leiðbeinendur, kennari/kennarar, 

samnemandi/samnemendur, annar starfsmaður/starfsmenn eða annar/aðrir. Flestir sögðu að 

samnemandi hafi áreitt sig kynferðislega, eða fjórir af þeim 10 sem tóku afstöðu til spurningarinnar. 

Jafnmargir sögðu einhvern annan hafa áreitt sig. Þegar svarendur sem merktu við að einhver 

annar væri gerandinn voru þeir beðnir að nefna hver það væri. Kom í ljós að áreitnin átti sér stað 

á Stúdentakjallaranum og á Háskólatorgi, en viðkomandi vissi ekki hver staða gerandans var.  

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 9 3,3%

Já, af fleiri en einni manneskju 2 0,9%

Nei 261 95,9%

Fjöldi svara 273 100%

Vil ekki svara 0

Alls 273

3,3%

0,9%

95,9%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 6 49,8%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 2 20,2%

Fyrir 1-5 árum 3 29,9%

Fyrir meira en 5 árum síðan 0 0,0%

Fjöldi svara 11 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 261

Alls 273

49,8%

20,2%

29,9%

0,0%
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Mynd 30. Hver var staða þess/þeirra sem áreitti/áreittu þig kynferðislega? 
 

Þegar svarendur voru spurðir um kyn þess sem áreitti þau kynferðislega sögðu allir það hafa verið 

karl, líkt og tafla 46 sýnir. 

 

Tafla 46. Hvert er kynferði þess sem áreitti þig mest kynferðislega? 

 

 

Næst voru svarendur spurðir hvort þeir töluðu við einhvern um kynferðislegu áreitnina. Mynd 31 

sýnir dreifingu svara. Flestir, eða sjö nemendur af þeim 11 sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni, sögðust hafa talað við vin, fjölskyldumeðlim eða ættingja og fimm töluðu við annan 

nemanda í háskólanum.  
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40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leiðbeinandi minn/leiðbeinendur mínir (n=0)

Kennari minn/kennarar mínir (n=1)

Samnemandi/samnemendur (n=4)

Annar starfsmaður/aðrir starfsmenn innan HÍ (n=1)

Annar/aðrir (n=4)

Spurningin var lögð fyrir þá 11 einstaklinga sem höfðu verið kynferðislega áreittir og tóku 10 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 11 100,0%

Kona 0 0,0%

Fjöldi svara 11 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki v ið 261

Alls 273
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0,0%

0% 25% 50% 75% 100%
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Mynd 31. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um kynferðislegu áreitnina? 
 

Þegar nemendur sem höfðu reynslu af kynferðislegri áreitni voru spurðir hvar hún hafi átt sér stað 

svöruðu flestir, eða sjö nemendur, að hún hafi átt sér stað innan Háskóla Íslands. Þrír tiltóku 

skemmtanir eða partý sem tengdust námi þeirra og fjórir svarenda sögðu hana hafa átt sér stað 

annars staðar, en til dæmis var nefnt að áreitnin hafi átt sér stað á göngu heim úr skólanum og á 

samfélagsmiðlum (mynd 32). 

 

 

Mynd 32. Hvar átti kynferðislega áreitnin sér stað? 
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9%

9%

18%

45%

64%

18%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jafnréttisfulltrúa HÍ (n=0)

Starfsmannastjóra eða mannauðsstjóra HÍ (n=1)

Annan yfirmann eða stjórnandi í HÍ (n=1)

Kennara (n=2)

Annan nemanda í HÍ (n=5)

Vin, fjölskyldumeðlim eða ættingja (n=7)

Sálfræðing, lækni eða félagsráðgjafa (n=2)

Annan aðila (n=1)

Nei, hef ekki talað við neinn (n=1)

Spurningin var lögð fyrir þá 11 einstaklinga sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni og tóku 11 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Svarendur voru einnig spurðir hvort þeir hafi borið fram formlega kvörtun í kjölfar áreitninnar. 

Aðeins einn svarandi hafði lagt fram formlega kvörtun við deildarstjóra/sviðsstjóra. Nemandinn 

sagði það ekki hafa leitt til neinna breytinga. Nemendur sem höfðu reynslu af kynferðislegri áreitni 

en höfðu ekki lagt fram formlega kvörtun voru spurðir um ástæðu þess. Dreifingu svara má sjá á 

mynd 33. Líkt og myndin sýnir var algengasta ástæðan að áreitnin var ekki talin nógu alvarleg. 

Hafa ber í huga að mjög fáir svarendur eru á bak við mynd 33 og þess vegna varhugavert að draga 

of sterkar ályktanir af niðurstöðum.  

 

Mynd 33. Hvers vegna barst þú ekki fram formlega kvörtun um áreitnina? 
 

Tafla 47 sýnir dreifingu svara við 11 spurningum sem mynda óbeina mælingu á kynferðislegri 

áreitni. Mælikvarðinn er sá sami og var notaður í rannsókn háskólans árið 2003. Orðalag einstaka 

liða kvarðans var þó breytt. Í kvarðanum frá 2003 var t.d. spurt um „símtöl eða bréf af 

kynferðislegum toga […]“ en í þessari könnun var spurt um „skilaboð í tölvupósti, samfélagsmiðlum 

eða síma af kynferðislegum toga […]“.  

 

Hlutfallslega flestir, eða 6,1%, höfðu upplifað athugasemdir af kynferðislegum toga, s.s. brandara 

og niðrandi tal sem þeir kærðu sig ekki um. Álíka hátt hlutfall svarenda (5,6%) greindi frá 

athugasemdum um líkama, klæðnað eða lífsstíl, 4,3% sögðu einhver hafa gerst kynferðislega 

áreitin(n) við sig og 4% sögðu frá líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga. Í samanburði má 

geta þess að í rannsókn háskólans árið 2003 sögðu 4,4% nemenda frá því að hafa orðið fyrir 

athugasemdum af kynferðislegum toga, 6,8% greindu frá því að hafa orðið fyrir athugasemdum 

33%

22%

11%

22%

11%

67%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vissi ekki hvert ég ætti að leita (n=3)

Treysti engum í deildinni/sviðinu (n=2)

Treysti mér ekki til þess vegna þess að mér leið illa (n=1)

Ég taldi að ástandið myndi haldast óbreytt (n=2)

Ég taldi að ástandið myndi versna ef ég segði frá (n=1)

Mér fannst það ekki nógu alvarlegt (n=6)

Aðrar ástæður (n=2)

Spurningin var lögð fyrir þá 10 einstaklinga sem ekki höfðu lagt fram kvörtun og tóku 9 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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um líkama sinn, klæðnað eða lífsstíl, 2,8% að einhver hafi gerst kynferðislega áleitin(n) og 2,4% 

greindu frá líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga sem þeir kærðu sig ekki um.  

 

Hafa ber í huga að samkvæmt skilgreiningu HÍ á kynferðislegri áreitni er eitt skipti nóg til þess að 

teljast sem kynferðisleg áreitni (sjá skilgreiningu bls. 41). Alls höfðu 15,7% svarenda upplifað 

a.m.k. eitt þeirra athugasemda eða atvika sem spurt var um. Töluvert hærra hlutfall nemenda 

greindi þ.a.l. frá kynferðislegri áreitni á undangengnum sex mánuðum þegar notuð var óbein 

mæling en þegar spurt var beint (1,7%).  

 

Tafla 47. Hversu oft á síðastliðnum 6 mánuðum hefur eftirfarandi athöfnum eða 
athugasemdum verið beint gegn þér í námi þínu eða í tengslum við nám þitt í 
Háskóla Íslands? 

 

 

Þátttakendur sem greindu frá kynferðislegum athugasemdum eða athöfnum voru spurðir hvort þeir 

teldu það tengjast einhverju af eftirfarandi atriðum sem tilgreind eru á mynd 34. Flestir töldu 

kynferðislegu athafnirnar eða athugasemdirnar hefðu tengst kyni sínu eða 63% þeirra sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar. 25% svarenda sögðu athafnirnar/athugasemdirnar hafa tengst aldri 

Fjöldi

Athugasemdum um líkama þinn, klæðnað eða lífsstíl 268

Öðrum athugasemdum af kynferðislegum toga, s.s. niðrandi tali og bröndurum sem þú 

kærðir þig ekki um
271

Séð myndir og/eða niðrandi efni af kynferðislegum toga sem þú kærðir þig ekki um eða olli 

þér óþægindum
271

Að orðrómi af kynferðislegum toga var komið af stað um þig 270

Glápi eða öðru óþægilegu augntilliti af kynferðislegum toga 270

Skilaboð í tölvupósti, samfélagsmiðlum eða síma af kynferðislegum toga sem þú kærðir þig 

ekki um
271

Líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga, s.s. klappi, klipi eða faðmlagi sem þú kærðir 

þig ekki um
271

Að einhver gerðist kynferðislega áleitin(n) við þig sem þú kærðir þig ekki um og fannst 

óþægilegt og sem ekki fól í sér hótun eða loforð um umbun
268

Tillögu eða kröfu um kynferðislegt samneyti sem þú kærðir þig ekki um gegn umbun 269

Kröfu um kynferðislegt samneyti sem þú kærðir þig ekki um og sem fylgdi hótun um 

refsingu eða höft af einhverju tagi ef þú neitaðir
269

Kynferðislegri valdbeitingu, tilraun til nauðgunar eða nauðgun 271

A.m.k. einu sinni

5,6%

6,1%

1,8%

1,5%

3,8%

2,5%

4,0%

4,3%

1,6%
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sínum og 21% kynhneigð sinni. Svarendum var gefinn kostur á að velja fleiri en einn 

svarmöguleika. 

 

Mynd 34. Telur þú að kynferðislegar athafnir eða athugasemdir um þig hafi tengst 
einhverju af eftirfarandi? 

 

 

 

Kynbundin áreitni 

Kynbundin áreitni meðal nemenda háskólans var mæld með beinum hætti þar sem skilgreining úr 

verklagsreglum HÍ fylgdi spurningunum (sjá bls. 48) og einnig með óbeinum hætti en þar var stuðst 

við fjögurra atriða kvarða sem settur var saman fyrir rannsókn á kynbundinni áreitni sem gerð var 

á íslenskum vinnumarkaði árið 2019. Dreifing svara við beinu spurningunni má sjá í töflu 48. 

Einungis lítill hluti nemenda sem tóku þátt í könnuninni hafði orðið fyrir kynbundinni áreitni í 

háskólanum, eða 4,9% (13 einstaklingar). Í flestum tilvikum var um að ræða konu, eða í 11 tilvikum. 
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Kynferði þínu (n=15)

Kynhneigð þinni (n=5)

Kynvitund þinni (n=2)

Fötlun/skerðingu þinni (n=0)

Aldri þínum (n=6)

Uppruna þínum eða þjóðerni (n=3)

Tengist öðru (n=1)

Spurningin var lögð fyrir þá 44 einstaklinga sem sögðu kynferðislegum athöfnum eða athugasemdum einhvern tíma hafa verið 
beint gegn sér og töldu 24 það tengjast einhverju. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Tafla 48. Hefur þú, einhvern tímann í námi þínu við HÍ, orðið fyrir kynbundinni áreitni? 

 

 

Þeir sem orðið höfðu fyrir kynbundinni áreitni voru spurðir hvenær hún hafi átt sér stað. Fimm af 

13 nemendum sem greindu frá því að hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni sögðu það hafa gerst á 

undangengnum sex mánuðum (tafla 49). Tíðni kynbundinnar áreitni á undangengnum sex 

mánuðum var því 1,7% meðal nemenda sem tóku þátt í könnuninni. 

 

Tafla 49. Hvenær varðst þú síðast fyrir kynbundinn áreitni í HÍ? 

 

 

Aðspurðir um stöðu þess eða þeirra sem beitt hafði/höfðu svarendur kynbundinni áreitni voru flestir 

meðal samnemenda, eða í sjö tilvika (mynd 35). 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Já, af einni manneskju 9 3,4%

Já, af fleiri en einni manneskju 4 1,5%

Nei 253 95,1%

Fjöldi svara 266 100%

Vil ekki svara 8

Alls 273

3,4%

1,5%

95,1%

0% 25% 50% 75% 100%

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Á síðustu 6 mánuðum 5 38,5%

Fyrir meira en 6 mánuðum síðan en minna en 1 ári síðan 2 15,4%

Fyrir 1-5 árum 5 38,5%

Fyrir meira en 5 árum síðan 1 7,7%

Fjöldi svara 13 100%

Vil ekki svara 0

Á ekki við 260

Alls 273
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Mynd 35. Hver var staða þess/þeirra sem beitti/u þig kynbundinn áreitni? 
 

Svarendur voru einnig spurðir um kynferði þess einstaklings sem áreittu þá kynbundið, eins og sjá 

má í töflu 50. Í níu tilvikum var um að ræða karl og í þremur tilvikum konu. Vegna fárra svara var 

ekki unnt að gera ítarlega bakgrunnsgreiningu á dreifingu svara við spurningunni. Þó má geta þess 

að í báðum tilvikum þar sem karl hafði orðið fyrir kynbundinni áreitni var gerandinn kona en 

konurnar höfðu, í öllum tilvikum nema einu, verið áreittar af karli. 

 

Tafla 50. Hvert er kynferði þess sem áreitti þig kynbundið? 

 

Aðspurðir um hvort þeir hefðu talað við einhvern um kynbundnu áreitnina sögðust flestir svarenda 

hafa rætt við vin, fjölskyldumeðlim eða ættingja, eða níu manns (mynd 36).  
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Leiðbeinandi minn/leiðbeinendur mínir (n=0)

Kennarinn minn/kennarar mínir (n=1)

Samnemandi/samnemendur (n=7)

Annar starfsmaður/aðrir starfsmenn innan HÍ (n=3)

Annar/aðrir (n=2)

Spurningin var lögð fyrir þá 13 einstaklinga sem höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni og tóku 13 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.

Fjöldi Hlutfall Hlutfall

Karl 9 78,5%

Kona 3 21,5%

Fjöldi svara 12 100%

Vil ekki svara 1

Á ekki v ið 260

Alls 273
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Mynd 36. Talaðir þú við einhvern af eftirfarandi um kynbundnu áreitnina? 
 

Einnig var spurt hvort lögð hafi verið fram formleg kvörtun en aðeins tveir einstaklingar lögðu fram 

kvörtun til yfirmanns deildar/sviðs. Annar þeirra sagði það hafa leitt til þess að ástandið batnaði og 

hinn að það hafi ekki leitt til neinna breytinga. Þeir sem ekki höfðu lagt fram formlega kvörtun voru 

spurðir um ástæðu þess. Dreifingu svara má sjá á mynd 37. Flestir þeirra sem kusu að leggja ekki 

fram kvörtun um kynbundnu áreitnina sögðust ekki hafa talið hana nógu alvarlega, eða fjórir 

svarendur og þrír töldu að ástandið myndi versna ef þeir segðu frá. 

 

Mynd 37. Hvers vegna lagði þú ekki fram formlega kvörtun um kynbundnu áreitnina? 
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Annan yfirmann í deild/á sviði (n=1)

Kennara (n=3)

Annan nemanda í HÍ (n=3)

Vin, fjölskyldumeðlim eða ættingja (n=9)

Sálfræðing, lækni eða félagsráðgjafa (n=2)

Annan aðila (n=0)

Nei, hef ekki talað við neinn (n=1)

Spurningin var lögð fyrir þá 13 einstaklinga sem höfðu orðið fyrir kynbundinni áreitni og tóku 12 afstöðu til spurningarinnar. 
Svarendur gátu valið fleiri en einn svarmöguleika. Þess vegna er samanlagt hlutfall svarenda hærra en 100%.
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Í könnuninni var kynbundin áreitni einnig mæld með óbeinum hætti. Lagður var fyrir fjögurra 

spurninga kvarði, sem sést í töflu 51, fyrir alla nemendur sem tóku þátt í rannsókninni. Taflan sýnir 

að 12,4% þátttakenda í könnuninni upplifðu að sagðir voru óviðeigandi, móðgandi eða særandi 

brandarar af og til sem tengdust kyni viðkomandi. Tæp 8% upplifðu að gert væri lítið úr sér eða 

hæfileikum vegna kyns og jafnhátt hlutfall sagðist almennt mæta neikvæðu viðhorfi um kyn sitt 

innan háskólans. Þá greindu tæp 4% frá því að upplifa óviðeigandi, móðgandi eða særandi hegðun 

vegna kyns síns. 

 

Tafla 51. Hversu oft, ef einhvern tímann, hefur þú upplifað eftirfarandi í námi þínu eða í 
tengslum við nám þitt við HÍ á síðustu 6 mánuðum? 

 

Alls höfðu 17% nemenda upplifað eitthvert þessara fjögurra atvika af og til eða vikulega á 

undangengnum sex mánuðum. Tíðni kynbundinnar áreitni er því töluvert hærri þegar hún er mæld 

með óbeinum hætti en þegar nemendur eru spurðir beint. 

 

 

  

Fjöldi

Að sagðir eru óviðeigandi, móðgandi eða særandi brandarar sem tengjast 

kyni þínu?
267

Að þér er sýnd óviðeigandi, móðgandi eða særandi hegðun vegna kyns 

þíns?
266

Að gert er lítið úr þér eða þínum hæfileikum vegna kyns þíns? 266

Almennt neikvætt viðhorf um kyn þitt í HÍ? 266
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SAMANBURÐUR MILLI KANNANA 

Á myndunum hér að aftan má sjá samanburð á niðurstöðum kannana meðal nemenda og 

starfsfólks HÍ árin 2019 og 2003 og könnunarinnar Valdbeiting á vinnustað sem kortlagði algengi 

og eðli eineltis og áreitni á íslenskum vinnumarkaði árið 2019. Myndirnar sýna samanburð á einelti 

og kynferðislegri- og kynbundinni áreitni á undangengnum sex mánuðum þegar spurt var beint og 

á óbeinni mælingu sömu þátta. Hlutföll voru reiknuð út frá heildarfjölda þátttakenda í könnununum. 

 

Mynd 38 sýnir samanburð á beinni og óbeinni mælingu á einelti sex mánuð fyrir fyrirlögn 

kannananna. Mæling á einelti meðal nemenda háskólans árið 2019 sýnir svipaðar niðurstöður og 

árið 2003. Einelti á síðustu sex mánuðum mældist 2,7% árið 2003 og 2,3% árið 2019. Óbein 

mæling eineltis var 7,4% 2003 og 7,1% 2019. Hér ber þó að hafa í huga að svarhlutfall úr hópi 

nemenda árið 2003 var mun hærra, eða 40% á móti 19,5% árið 2019. Í rannsókn háskólans árið 

2019 greindu 4% starfsfólks frá því að hafa orðið fyrir einelti í starfi eða í tengslum við starf sitt við 

háskólann á undangengnum sex mánuðum. Hlutfallið var rúm 6% árið 2003 og því hefur dregið 

lítillega úr tíðni eineltis meðal starfsfólks háskólans þegar spurt var beint. Aftur á móti jókst tíðnin 

þegar einelti var mælt með óbeinum hætti. Tíðnin var tæp 7% árið 2003 en er rúm 9% árið 2019. 

Niðurstöður á mælingu eineltis síðustu sex mánuði meðal starfsfólks eru svipaðar sömu mælingu 

á íslenskum vinnumarkaði en þar mældist einelti síðustu sex mánuði 3,6%. Hlutfall eineltist, mælt 

með óbeinum hætti, var þó töluvert hærra á íslenskum vinnumarkaði en meðal starfsfólks 

háskólans, þrátt fyrir að mælingin á íslenskum vinnumarkaði hafi ekki innihaldið mælingu á 

óhóflegu vinnuálagi líkt og mælingin meðal starfsfólks háskólans.  
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Mynd 38. Samanburður á beinni og óbeinni mælingu á einelti 
 

Mynd 39 sýnir samanburð ofangreindra kannana á niðurstöðum mælinga á kynferðislegri áreitni. 

Meðal þátttakenda úr hópi nemenda við HÍ er óbein mæling svipuð á milli áranna 2003 og 2019 

en bein mæling á kynferðislegri áreitni síðustu sex mánuði mældist einu prósentustigi hærri 2003 

en 2019. Kynferðisleg áreitni hjá þátttakendum úr hópi starfsfólks HÍ á síðustu sex mánuðum er 

svipuð á milli áranna 2003 og 2019 og einnig sambærileg íslenskum vinnumarkaði 2019. Óbein 

mæling á kynferðislegri áreitni meðal þátttakenda úr hópi starfsfólks háskólans mældist þó töluvert 

lægri árið 2019 en bæði árið 2003 og mælingin árið 2019 meðal fólks á vinnumarkaði. Ætla má að 

ástæður þess megi að hluta rekja til tveggja þátta. Í fyrsta lagi hefur öll fræðsla og meðvitund um 

kynferðislega áreitni á milli áranna 2003 til 2019 stóraukist sem útskýrir að einhverju leyti lækkaða 

tíðni kynferðislegrar áreitni hjá starfsfólki skólans. Í öðru lagi má rekja lægri tíðni áreitni hjá 

starfsfólki HÍ en á vinnumarkaði til ólíkra starfa í háskólanum og á vinnumarkaði þar sem mælingin 

náði til starfsfólks í ummönnunar- og þjónustustörfum.  
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Mynd 39. Samanburður á beinni og óbeinni mælingu á kynferðislegri áreitni 
 

Rannsókn HÍ árið 2003 tók ekki til kynbundinnar áreitni. Samanburður á niðurstöðum mælinga 

háskólans árið 2019 og mælinga á íslenskum vinnumarkaði sýna að kynbundin áreitni mælist ívið 

hærri meðal starfsfólks háskólans heldur en meðal nemenda og þátttakenda á vinnumarkaði. 

Niðurstöður óbeinnar mælingar á kynbundinni áreitni sýna aftur á móti svipað hlutfall hjá þessum 

þremur hópum, eða í kringum 17% (mynd 40). 

 

Mynd 40. Samanburður á beinni og óbeinni mælingu á kynbundinni áreitni  
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OPIN SVÖR STARFSFÓLKS 

Ábendingar  

Í rannsókninni voru lagðar fram tvær opnar spurningar til starfsfólks og nemenda háskólans. Í 

annarri þeirra var spurt hvort eitthvað mætti bæta varðandi menningu Háskóla Íslands og í lok 

könnunarinnar var svarendum gefinn kostur á að koma því á framfæri sem þeim lá á hjarta en 

könnunin náði ekki til. Spurningarnar voru greindar saman. Margir nýttu opna svarmöguleikann til 

þess að koma ábendingum varðandi rannsóknina á framfæri eða það sem þeir töldu að hefði mátt 

gera öðruvísi eða betur.  

 

Bent var á að ítarlegri svarmöguleikar hefðu verið ákjósanlegir og að bakgrunnsbreytur 

könnunarinnar gæfu þrönga sýn á félagslega stöðu fólks. Sem dæmi var talað um að ekki hefði 

verið gefinn kostur á að greina langvarandi veikindi, holdafar, stétt og stöðu meðal starfsfólks og 

nemenda háskólans sem orsök valdamisræmis sem endurspeglaðist í samskiptum fólks. Þá var 

kallað eftir nánari kortlagningu á úrræðum við óæskilegri hegðun og greiðara aðgengi að reglum. 

Þó nokkrir þátttakendur tóku fram í opnu svari að sem stundakennarar eða starsfólk í hlutastarfi 

hefðu þeir takmarkaða innsýn í starfsemi skólans og því töldu þeir sig ekki til þess fallna að taka 

þátt í könnuninni. 

 

Margir þátttakenda lýstu ánægju sinni með rannsóknina og sögðu mikla þörf á kortlagningu á 

samskiptum og menningu innan háskólans eða með orðum eins þátttakanda: 

 

Það er fullt tilefni til þess að láta vinna faglega og ítarlega úttekt á menningu 

sviðsins sem bitnar á samstarfi við vettvang, undirbúningi verðandi kennara 

og annarra starfsstétta og vinnuumhverfi starfsfólks á sviðinu. Þetta er ekki 

bara mín persónulega skoðun, heldur umtalað. Mikilvægt er að grípa til 

aðgerða, því áður hafa verið gerðar kannanir, tekin rýnihópaviðtöl og 

upplýsingum komið á framfæri við önnur tækifæri, en ekkert breytist. 

 

Kortlagning sú sem þessi rannsókn uppfyllir er því ekki nóg ein og sér heldur þarf hún, að mati 

þátttakanda, að nýtast sem verkfæri í ferli aðgerða og úrbóta. 
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Loks nefndu einhverjir þátttakendur að viðkvæm málefni á borð við erfið samskipti, einelti og áreitni 

væru þess eðlis að megindleg nálgun í formi könnunar væri takmörkuð og að bæta þyrfti við 

eigindlegum viðtölum til þess að gera viðfangsefninu skil. Með viðtölum væri mögulegt að gefa 

dýpri innsýn í reynslu fólks og betri mynd af eðli og umfangi óæskilegrar hegðunar í háskólanum. 

Þau þemu önnur sem voru greind í opnu svörum rannsóknarinnar féllu öll undir hugtakið 

vinnustaðamenning.  

Vinnustaðamenning  

Skilgreiningar á vinnustaðamenningu eru víðtækar og taka á fjölmörgum þáttum sem móta 

vinnustaði. Hér verður þó aðeins lauslega stuðst við skilgreiningar Schein (2003) og Drennan 

(1992) sem sagði hugtakið vinnustaðamenningu fanga „hvernig hlutirnir eru gerðir hérna“ eða „how 

things are done around here“ (Drennan, 1992). Með öðrum orðum felur hugtakið vinnustaða-

menning í sér þætti líkt og viðmið, gildi, hefðir og hegðun sem starfsfólk og stjórnendur vinnustaða 

sameinast um. Þegar slíkt samþykki ríkir á vinnustað er menningin ill-breytanleg. Menningin stýrir 

því hvernig tekist er á við verkefni og hvernig starfsemi og samskiptum fólks á vinnustaðnum er 

háttað. Vinnustaðamenning á þannig við um þau viðmið og venjur sem skapa grundvöll fyrir og 

viðhalda þeim forsendum sem óæskileg hegðun þrífst í (Drennan, 1992; Schein, 2003). 

 

Ytri samfélagslegir þættir hafa áhrif á vinnustaðamenningu svo sem stjórnmál, stefna í efnahags-

málum, félagsleg viðhorf o.fl., en þessir þættir endurspeglast í stjórnun og regluverki vinnu-

staðarins en einnig í samskiptum starfsfólks. Þeir þættir vinnustaðamenningar sem eru sýnilegir 

eru m.a. lög og reglur, skipurit og stjórnun stofnunar. Aðrir þættir menningarinnar sem eru faldari 

og þarf að huga vel að þegar vinnustaður er rýndur eru t.a.m. samskiptamynstur, skoðanir og 

ágreiningsmál. Vinnustaðamenning er þannig að hluta til sá óáþreifanlegi þáttur stofnunar eða 

skipulagsheildar sem myndar hugmynd starfsfólks um vinnustaðinn sem einingu. Vinnustaða-

menning byggir þannig að hluta til á óskráðum reglum, viðmiðum og gildum, sem mótast af 

stórumhverfinu, er haldið uppi af stofnuninni og getur virkað sem nokkurs konar taumhald sem 

segir til um hvað sé æskilegt og hvað ekki (sjá t.d. Gylfi Dahlmann o.fl. 2010).  

 

Greiningin á opnum svörum leiddi í ljós nokkur megin atriði sem stuðla að því að skapa og viðhalda 

vinnustaðamenningu háskólans, en það eru t.d. stjórnun, skipulag eða skortur á skipulagi, 

samvinnuörðugleikar, vinnuálag, samskipti og samvinna og óæskileg hegðun svo sem einelti og 
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áreitni o.fl. Nánar verður fjallað um þá þætti sem greining gagna leiddi í ljós hér fyrir neðan og eiga 

það sameiginlegt að móta vinnustaðamenningu háskólans. 

Stjórnun  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi góðra stjórnunarhátta þegar kemur að því að skapa 

uppbyggilegt starfsumhverfi og vinna gegn óæskilegri hegðun starfsfólks (sjá t.d. Francioli, 

Conway o.fl., 2018). Þátttakendum var tíðrætt um skort á stjórnun eða vankunnáttu stjórnenda 

háskólans bæði sem orsök og afleiðingu þess að óæskileg hegðun, svo sem einelti og áreitni, 

þrifust innan skólans. Þá kom fram í opnum svörum að bæði formgerð og ferli vantaði eða líkt og 

einn þátttakenda sagði: „Það er enginn stjórnunarstrúktúr þannig að það er óljóst hvert á að leita 

með vandamál eða hver ber ábyrgð á að taka á þeim“. Annar þátttakandi lýsir reynslu sinni á 

eftirfarandi hátt: „Yfirmaður minn er frægur fyrir lélega stjórnun og mikla starfsmannaveltu. Mér er 

kunnugt um að fleiri en einn eða tveir hafa lagt fram kvartanir en háskólinn virðist ófær um að leysa 

slík mál“. Þeim kerfislæga vanda sem hér er lýst og felst í stjórnunarháttum ákveðinnar 

starfseiningar innan háskólans hefur að sögn þátttakanda þær afleiðingar að fólk flýr vinnustaðinn 

líkt og hann sjálfur sem kaus að „segja starfi [sínu] lausu“ fremur en að leggja fram kvörtun því 

honum þótti ljóst að það yrði „á [hans] kostnað…þrátt fyrir að [honum] líkaði vinnustaðurinn og 

starfið að öðru leyti“. Stjórnunarhættirnir eru því hluti hegðunar sem byggir á ákveðnum venjum og 

viðmiðum sem á þátt í að mynda menningu skólans og er, samkvæmt þátttakanda, látin óáreitt 

þrátt fyrir kvartanir og þær afleiðingar sem þátttakandi lýsir. 

Skipulag og upplýsingagjöf 

Þátttakendur sem tjáðu sig í opnu svörum rannsóknarinnar bentu allmargir á skort á skipulagi og 

utanumhaldi. Í því sambandi var einnig kallað eftir auknu upplýsingaflæði og gagnsæi. Bent var á 

að byrja þyrfti á því bæta ferli við móttöku nýrra starfsmanna við skólann eða eins og einn orðaði 

það: „Það þarf að auka skipulag og að þeir sem koma nýir inn í deildina fái kynningu á því sem 

þeim stendur til boða og fyrirkomulagi deildarinnar“. Ónógar upplýsingar strax í upphafi starfs byðu 

upp á mistök og vandkvæði við afgreiðslu mála.  

 

Heilt yfir sögðu starfsmenn skort á greinargóðum upplýsingum „handbók eða leiðbeiningum í 

ýmsum málum, bæði á íslensku og á ensku, sem myndu nýtast starfsfólki á hinum ýmsu stigum“ 
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starfs þeirra við háskólann. Tekin voru dæmi um viðmiðunarreglur í sambandi við kennslu og 

einkunnagjöf sem og ýmsa verkferla. Þannig sagði einn þátttakandi að það „mætti vera betra 

utanumhald með starfsmannamálum svo starfsfólk þekki hvert það á að leita eftir aðstoð og/eða 

stuðningi við störf sín“. 

Vinnuálag  

Líkt og fram kom í lokuðu spurningum könnunarinnar er mikið vinnuálag starfsfólki háskólans 

hugleikið vandamál. Allmargir þátttakendur settu einfaldlega orðið „vinnuálag“ í opið svar eða 

kölluðu eftir úrlausnum, t.d. því að „fækka verkefnum eða fjölga stöðugildum“, en nokkrir útskýrðu 

áhrif þessa á vinnustaðamenningu háskólans líkt og fram kemur í eftirfarandi dæmi: 

 

Vinnuálag þarf að minnka. Streita og þreyta setur mark sitt á samskipti. Lítill 

tími er fyrir félagsleg samskipti vegna ofurálags á starfsfólk. Áhyggjur af heilsu 

og líðan samstarfsfólks vegna of mikils vinnuálags og streitu skaðar 

menninguna í starfseiningunni. Þreyta og ofurálag geta valdið því að stutt sé 

í pirring í samskiptum.  

 

Með öðrum orðum myndar ótæpilegt álag á starfsfólk háskólans grundvöll fyrir óæskilega hegðun 

og litar þannig öll samskipti starfsfólks og þar með menninguna. 

Samskipti og samvinna 

Langflestir þátttakenda töldu að almennt vantaði upp á samkennd og samtal á milli fólks sem, 

samkvæmt þátttakendum, grundvallast hvað helst í einstaklingsmiðaðri menningu sem skilaði sér 

í samkeppni umfram samstöðu. Kallað var eftir betri samskiptum og aukinni samvinnu á milli fólks, 

deilda, sviða og annarra starfseininga. Sem dæmi sagði einn þátttakandi: 

 

Held að hafi tekist að skapa hina fullkomnu samkeppnismenningu í Háskóla 

Íslands sem getur ekki verið af hinu góða í starfsemi sem þessari. Þarf að 

bæta menninguna í HÍ í heild og draga úr samkeppninni og samanburðinum 

sem er alls staðar […] hver höndin virðist upp á móti annarri sama hvert er 

litið og skortir mikið upp á gleði og innilegan áhuga á viðfangsefnunum í 

daglegum störfum starfsfólks, bæði akademískra og annarra. 
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Samkvæmt þátttakanda hefur samkeppnismenningin neikvæð áhrif á starfsandann sem leiða má 

líkum að myndi eina af undirstöðum erfiðra samskipta á milli fólks. Fram komu dæmi um að 

þátttakendur töluðu um að hafa einangrast í starfi og ekki fengið aðgengi að rannsóknarteymum 

sem hafði slæm áhrif á vísindastarf og framgangsmöguleika viðkomandi. Nýliðar hafa átt 

sérstaklega erfitt uppdráttar, samkvæmt þátttakendum, þar sem „fólk sem á sér langa samstarfs-

sögu bæði á sviðinu/deildinni en líka af öðrum vettvangi“ vinni saman og styðji við hvort annað á 

sama tíma og öðrum sé haldið utan við hópinn. 

 

Samkeppnin náði einnig út fyrir einstaklinga og teymi og hafði áhrif á starfsemi sviða. Þannig segir 

einn þátttakenda að „draga [þurfi] úr samkeppni á milli deilda og efla samstarf innan sviðsins“ þar 

sem allir þurfi að vinna að sama markmiðinu með heildarhagsmuni vísindanna og háskólans í heild 

sinni að leiðarljósi.  

 

Verstu birtingarmyndir samkeppnismenningar innan skólans sem greint var frá í opnum svörum 

voru „aggressív hegðun“ ákveðinna aðila þegar „þeir fengu ekki vilja sínum framgengt“ og 

„valdahroki og samkeppni um vald“ sem höfðu einkennt samskipti meðal samstarfsfólks 

ákveðinnar deildar. Samskiptin, sem þátttakandi upplifði sem „ofbeldi“ gegn sér, höfðu veruleg áhrif 

á heilsu hans og fræðastörf til margra ára. Annar þátttakandi kallaði eftir því að „lýðræðið [ætti] að 

ráða að lokum, smákóngar þurfi að beygja sig fyrir því“ sem gefur vísbendingar í ofangreinda 

samkeppni um vald innan skólans. Þá kölluðu fjölmargir þátttakendur eftir aukinni „virðingu“, 

„kurteisi“ og því sem einn nefndi „akademíska auðmýkt“. 

Óæskileg hegðun 

Í greiningu opinna svara kom í ljós að þátttakendur vísuðu almennt í óæskilega hegðun fremur en 

að nefna erfið samskipti, einelti og kynferðislega- og kynbundna áreitni beint á nafn. Greiningin 

leiddi í ljós að litið var á óæskilega hegðun sem kerfislægan vanda eða hluta af vinnustaða-

menningu háskólans.  

 

Sem dæmi um birtingarmynd menningar háskólans sem þátttakendur töldu að könnunin náði ekki 

til er t.a.m. „einelti“ sem kerfislægt fyrirbrigði sem þrífst í skjóli aðgerðarleysis yfirstjórnar 

háskólans: 
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Þið spyrjið rangra spurninga. Ég hef orðið vitni af fjölda dæma um pólitískt 

einelti gegn yngra starfsfólki í háskólanum sem þrífst vegna samþykktar 

stjórnar háskólans. Ég lét yfirmenn vita, eins og mér bar skylda til, en þeir 

gerðu sama og ekkert í málunum. 

 

Í tilvísuninni lýsir þátttakandi „pólitísku einelti“ sem útbreiddri hegðun sem látin er óáreitt af 

stjórnendum skólans. Eineltishegðunin endurspeglar þannig ákveðin viðmið háskólans, sem hér 

felst í því að taka ekki á vandamáli, og myndar sem slík hluta ríkjandi vinnustaðamenningar. 

 

Nokkrir þátttakenda lýstu hegðun og samskiptum samstarfsfólks og stjórnenda sem bera keim af 

eineltistilburðum. Þannig var minnst á „samskiptavandamál“, „fjandsamlega framkomu“ og 

„klíkuskap“ innan skólans sem höfðu áhrif á líðan, störf og framgangsmöguleika frásagnaraðila en 

könnunin náði ekki til. Sem dæmi sagði þátttakandi frá að á ákveðnu „sviði [væri] mikill klíkuskapur 

og gert upp á milli fólks“ sem gefur vísbendingar um útilokandi hegðun sem er ein birtingarmynd 

eineltis og er hér lýst sem ríkjandi menningu á sviðinu.  

 

Nokkrir starfsmenn tjáðu sig þó beint um reynslu sína af einelti innan háskólans. Einn þeirra sagði 

frá reynslu sinni af einelti á þeim tíma sem hann var doktorsnemi við skólann og nokkrir 

þátttakendur töluðu um reynslu sem spannaði allt frá „neikvæðri hegðun“, „neikvæðum 

athugasemdum“ og „útilokun“ til „alvarlegs eineltis“, sem hafði áhrif á líðan þeirra, heilsu og störf. 

Auk þess sem frásagnirnar greindu frá erfiðri reynslu, báru þær allar vitni um skort á leiðum fyrir 

þolendur eineltis til þess að fá aðstoð og lausn á sínum málum innan skólans. Í frásögnunum kom 

fram að viðkomandi hefðu ekki vitað hvert þeir ættu að leita og/eða að þær leiðir sem boðið hefði 

verið upp á hefðu ekki reynst sem skyldi. Afleiðingar eineltis eru alvarlegar og birtingarmyndir þess 

margar líkt og einn þátttakandi kom inn á: 

 

Eineltið leiddi til heilsufarsvanda, ósk um launalaust leyfi í [nokkur] ár, 

langvarandi sálfræðimeðferð, verulegrar röskunar á rannsóknum og 

birtingum […]. Kostnaður minn vegna þess eineltis er andlegur, líkamlegur, 

félagslegur og fjárhagslegur. 

 

Þær afleiðingar sem hér er lýst eru alvarlegar og höfðu umtalsverð áhrif á líf, heilsu og störf 

viðkomandi einstaklings. Þó bein dæmi um reynslu sem þessa væru ekki mörg í opnum svörunum 
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leiddi greining þeirra í ljós að þátttakendur töldu nákvæmari, lausnamiðaða kortlagningu á 

málefninu æskilega.   

 

Í opnum svörum starfsfólks háskólans voru engar frásagnir af kynferðislegri áreitni, eða 

kynbundinni áreitni sem konur urðu fyrir. Aftur á móti voru nokkrir þátttakendur sem lýstu áhyggjum 

sínum af vaxandi kvenlægri slagsíðu í menningu skólans um leið og karllæg menning færi víkjandi. 

Þannig tiltekur einn þátttakandi að „vinnustaðurinn [sé] orðinn kvenlægari en var og karllæg 

sjónarmið og samskipti á undanhaldi“ sem „brenni meira“ á körlum. Annar lýsir áhyggjum sínum af 

þróuninni sem hann kallar „pólitíska rétttrúnaðarskoðun“ sem felst helst í því að mati þátttakanda 

„að tala á niðrandi hátt um karlkyn“. Þátttakandi lýsti þeirri upplifun sinni að sæta útilokun og verða 

fyrir dónaskap og þá sérstaklega af hálfu „vinstri sinnaðra öfgafemínista“ en einnig „sósíalista og 

sósíaldemókrata“. Sú menning sem er í þróun að sögn þessara þátttakenda ber með öðrum orðum 

keim af vinstri slagsíðu sem er um leið karl-fjandsamleg. 

Jafnrétti  

Áherslur í jafnréttismálum háskólans voru lengi á kynjajafnrétti. Töluvert hallaði á konur og megin 

markmið jafnréttisáætlana Háskóla Íslands var því lengst af að jafna stöðu karla og kvenna (sjá 

t.d. Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir og Ásdís Arnalds, 2017). Mikið 

hefur áunnist og finnst jafnvel sumum nóg um, líkt og fram kom hér að ofan. Enn eimir þó eftir af 

hefðbundinni kynjaslagsíðu, líkt og greining gagna leiddi í ljós, ásamt ójafnrétti á milli annarra hópa, 

líkt og gerð verður grein fyrir hér að aftan í þeim hluta kaflans sem fjallar um valdatengsl. 

 

Í opnu svörunum voru tekin dæmi um kynbundna mismunun sem hluta þess sjónarmiðs að líta á 

karla og konur sem tvo aðskilda hópa eða „karla vs. konur“ líkt og einn þátttakandi benti á. Viðhorfið 

er samkvæmt þátttakendum lífsseigur hluti af menningu háskólans. Annar þátttakandi lýsir því 

þannig að: 

 

losna [þurfi] við „karlaklúbbs“ menninguna þar sem karlkyns yfirmenn leita til 

annarra karlkyns starfsmanna og ganga framhjá kvenkyns starfsmönnum 

sem sinna sömu störfum. Oft án þess að fatta hvað þeir eru að gera.  

 

Sjónarmiðið er þannig hluti af hefðbundinni menningu skólans sem erfitt er að uppræta. 
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Greining gagna gaf einnig innsýn í kynjuð átök sem óbein mæling á kynbundinni áreitni í 

könnuninni náði ekki til (sjá töflu 26 bls. 53). Um er að ræða flókin, kynbundin samskipti líkt og 

svokallað „mansplaning“ sem einn þátttakandi tilgreindi og annar sagði:  

 

karlkyns samstarfsfélaga stundum beita yfirburðum sínum, sterkari rödd 

o.s.frv. með æsingi og reiði á fundum svo […] maður upplifir vanmátt og líður 

eins og það sé verið að vaða yfir sig. Hef reynt að ræða þetta en mjög erfitt 

við að eiga. 

 

Í tilvísuninni gefur þátttakandi nánari innsýn inn í óæskilega hegðun sem er hluti samskiptavanda. 

Hegðun sú sem hér er lýst sem viðvarandi og bundin kyni gerenda og þolenda, er sem slík þáttur 

menningar háskólans sem hægt væri að kortleggja nánar með annarri aðferð. 

 

Þátttakendur minntust einnig á samskiptavanda í tengslum við fjölmargar breytur aðrar en kyn sem 

þeir sögðust þarfnast nánari úttektar og upplýsinga um. Sem dæmi var kallað eftir gagnkvæmum 

upplýsingum og virkara samtali kennara og nemenda sem tilheyrðu skilgreindum minnihlutahópum 

innan skólans svo sem þeirra sem skilgreindu sig af öðru kyni en karl- eða kvenkyni, með aðra 

kynhneigð en gagnkyn- eða samkynhneigð, með faldar skerðingar svo sem andlega hrörnun eða 

annað, af öðrum uppruna en íslenskum og svo mætti áfram telja.  Á sama tíma kom fram að innan 

skólans eru einstaklingar sem bera vit og gæfu til að umgangast fulltrúa minnihlutahópa af upplýstri 

virðingu. Kallið eftir samtali hópa með mismunandi stöðu og völd var þó áberandi. 

Valdatengsl  

Dæmi um samskipti og hegðun sem endurspegla ákveðið stigveldi og valdabaráttu mismunandi 

hópa innan skólans, svo sem akademískra starfsmanna og stjórnsýslu og kennara og nemenda, 

voru áberandi í svörum þátttakenda. Hér á eftir fylgir greining opinna svara í þessum flokki en 

áhugavert væri að skoða nánar samtvinnun eftirfarandi hópa og annarra breyta s.s. kyns, 

kynhneigðar, aldurs, fötlunar o.s.frv. 

 

Akademía og stjórnsýsla 

Þau átök sem tekin voru dæmi um í samskiptum stjórnsýslu og akademíu lýsa gagnvirku 

togstreitusambandi þessara tveggja starfseininga háskólans. Starfsmaður stjórnsýslu lýsir því að 
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hafa „fengið tölvupósta þar sem talað er niður til starfsmanna í stjórnsýslu af akademískum 

starfsmönnum“ og í öðru dæmi segir: 

 

Samskipti milli fræðasviða og miðlægrar þjónustu þarf að bæta. Þau 

einkennast oft af valdabaráttu og að halda framþróun niðri hjá fræðasviðum 

sem lýsir sér oft í dónalegri framkomu, stífni og að talað sé niður til 

samstarfsfólks. 

 

Þar sem valdabaráttan sem nefnd er í tilvísuninni er sögð hafa þær afleiðingar að framþróun 

„fræðasviða“ sé hamlað má ætla að svarandinn sé sjálfur fræðimaður og tilheyri þannig 

akademíunni. Dæmin lýsa því gagnvirkum átökum sem erfitt er að koma í veg fyrir með fáum 

ábendingum og einföldum aðgerðum og þyrfti að kortleggja mun nánar á lausnamiðaðan hátt. 

 

Samskiptin eða átökin voru þannig í báðar áttir en þó voru dæmin um óæskilega hegðun 

akademískra starfsmanna í garð starfsfólks stjórnsýslunnar fleiri sem gefur vísbendingar um 

ákveðið stigveldi sem ræðst af yfirskipun akademíunnar og undirskipun stjórnsýslu. Þannig sögðu 

þátttakendur að akademían „líti niður á stjórnsýslu“ að áberandi „stéttaskipting [væri] á milli 

kennara og starfsfólks stjórnsýslu“ og „vanvirðing“ einkenndi framkomu akademískra starfsmanna, 

þ.m.t. „ýmsir deildarforsetar“ við stjórnsýsluna.  

 

Akademískt starfsfólk og stundakennarar 

Margir þátttakenda nýttu opin svör til þess að vekja athygli á slakri stöðu og kjörum stundakennara 

við háskólann sem sagðir voru „halda uppi“ bæði „deildum“ og „sviðum“ háskólans: 

 

Stundakennsla er allt of stór hluti af kennslu á [sviðinu] öllu. Það er í sjálfu sér 

komið vel fram við stundakennara og þeim treyst fyrir verkefnum sínum en 

launin og kjörin eru skelfileg, vinnuálagið mikið og samskipti við annað 

starfsfólk deildarinnar/sviðsins lítil sem engin nema stundakennarinn sjálfur 

beri sig eftir þeim. […] Þetta er menning sem er ekki í lagi og henni verður að 

breyta. Slík breyting á ekki að koma frá stundakennurunum sjálfum heldur 

ætti […] háskólinn í heild sinni að sjá sóma sinn í því að gera eitthvað í þessu. 

 

Staða stundakennara við skólann einkennist samkvæmt þessu af jaðarsetningu og jafnvel útilokun 

sem býður ekki upp á samtal eða samninga. Samkvæmt greiningu gagna á lýsing þessi við öll svið 
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háskólans og þeir þátttakendur sem tjáðu sig um stöðu stundakennara kröfðust allir gagngerra 

breytinga. 

 

Kennarar og doktorsnemar 

Þó nokkuð margir doktorsnemar tjáðu sig í opnum svörum starfsmanna skólans sem gæti helgast 

af því að þeir hafi svarað könnuninni sem stundakennarar eða aðjúnktar. Í svörunum sem vörðuðu 

samskipti kennara og doktorsnema komu ítrekað fram ábendingar um erfiðleika í samskiptum og 

samvinnu sem byggðu á ólíkri stöðu þessara hópa en einnig skorti á úrræðum fyrir erfið mál. Rík 

þörf er talin á því að deildir og svið háskólans búi til ítarlegar reglur og ferli sem snúa að samskiptum 

og samvinnu doktorsnema og leiðbeinenda og/eða doktorsnefnda. Samskiptaerfiðleikar og áreitni 

ýmiskonar sem ávörpuð var í svörunum getur verið erfið viðureignar og, að sögn þátttakenda, lítil 

sem engin úrræði fyrir hendi. Kallað var eftir reglum, leiðbeiningum og góðu aðgengi að ferlum fyrir 

nemendur og leiðbeinendur og einn þátttakandi sagði vanta 

 

betri skilgreiningu á hvert nákvæmt hlutverk leiðbeinanda er þegar kemur að 

doktorsnámi. Held það gæti bætt samskipti einnig. Auk þess mættu vera 

málstofur eða hópsamræður um samskipti á milli leiðbeinanda og nemenda.  

 

Sá þátttakandi sem vísað er í taldi þannig þörf á opinni, gagnvirkri umræðu um málið. Annar 

þátttakandi tók í sama streng og sagði þörf á „aukinni meðvitund um valdamisræmi á milli 

doktorsnema og leiðbeinenda […]. Það eru ekki allir bara „kollegar“.  

 

Þá voru nokkrir kennarar sem kölluðu eftir rýmri möguleika til þess að tjá sig um óviðeigandi 

hegðun og önnur vandamál sem þeir upplifðu í samskiptum við nemendur sína. Æskilegt væri að 

skoða viðlíka mál betur og jafnframt þau úrræði sem til eru. Í eftirfarandi dæmi um 

samskiptavandamál leiðbeinanda og doktorsnema skólans leitast þátttakandi við að sýna fram á 

kerfislæga tregðu til þess að leysa vandamál kennara og nemenda sem hann segir viðvarandi: 

 

[Málið] varðaði doktorsnema sem stóð sig engan veginn í náminu en þegar 

ég vildi ræða málið brást [nemandinn] afar illa við. Stjórn sviðsins brást við 

með því að tortryggja einurð mína en setja sig í lið með „réttindum“ 

nemandans. Þetta tel ég vera viðvarandi vandamál sem þarf að laga á 

„stofnanaleveli“. 
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Í dæminu er því lýst hvernig þátttakandi upplifir „réttindi nemanda“ vega þyngra en eigin rétt þegar 

kemur að því að leysa deilur sem snúa að samskiptum og samvinnu þessara tveggja aðila. Þar 

sem um eitt einstaka dæmi er að ræða er ekki mögulegt að draga af því ályktun en dæmið vekur 

hins vegar spurningar um verklagsreglur í málum sem þessum. 

 

 

OPIN SVÖR NEMENDA 

Í opnum spurningunum lýstu nokkrir nemendur ánægju sinni með könnunina og þökkuðu fyrir að 

hafa verið boðin þátttaka og einnig var þeim þakkað sem að könnuninni stóðu fyrir það „mikilvæga 

starf“ sem í henni fælist. Meðal þeirra sem kusu að tjá sig voru örfáir sem sögðu frá því að hafa 

einungis verið í stuttan tíma við nám í háskólanum, í fjarnámi eða nýkomnir úr skiptinámi erlendis 

frá og því töldu þeir sig ekki ákjósanlega þátttakendur.  

 

Þá kusu nokkrir þátttakendur að nota opnu spurningarnar til þess að koma á framfæri ábendingum 

um það sem betur hefði mátt fara við gerð könnunarinnar. Þannig kom fram ábending um 

óheppilega tímasetningu könnunarinnar þar sem hún hefði verið gerð á próftíma og því lítill tími 

aflögu fyrir nemendur að gera henni skil sem skyldi. Loks var talað um að það hefði þurft að búa 

þátttakendur undir spurningar um jafn erfið málefni og einelti og kynferðislega áreitni og bjóða þeim 

sem þess hefðu þurft upp á aðstoð. 

 

Þau málefni sem nemendur fjölluðu mest um í opnu svörunum voru greind í tvö megin þemu, 

jafnrétti og valdatengsl nemenda og kennara, sem tengjast og skarast innbyrðist en báðir þættir 

voru greindir sem hluti vinnustaðamenningar nemenda. Í umfjölluninni um vinnustaðamenningu 

hér að framan (bls. 82) er vitnað í skilgreiningu Drennan frá árinu 1992 þar sem hugtakið 

vinnustaðamenning er sögð lýsa því „hvernig hlutirnir eru gerðir hérna“ eða „how things are done 

around here“ (Drennan, 1992). Einn nemandi sem nýtti tækifærið og kom á framfæri óskum um 

breytingar sagði einmitt tregðuna liggja í því að hlutunum sé ekki breytt því „þetta hefur alltaf verið 

gert svona“. Með þessum orðum benti nemandinn á ákveðna kerfistregðu og um leið vanmátt 

nemenda til þess að breyta þeirri menningu sem þeir eru hluti af. Vanmátturinn eða valdaleysið 

var gegnumgangandi stef í umræðu nemenda um jafnréttismál og samskipti þeirra við kennara 

skólans sem gerð verður nánari grein hér á eftir. 
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Jafnrétti  

Kynbundna mismunun bar helst á góma hjá þeim nemendum sem kusu að tjá sig í opnum svörum 

könnunarinnar. Þannig töluðu ófáir um „karllæga menningu“ háskólans sem stæði kvennemendum 

fyrir þrifum. Þeir sem tiltóku sitt námssvið greindu flestir frá karllægri menningu Verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs þó einnig hafi komið fram ábendingar frá öðrum sviðum og deildum. Að sögn 

nemenda hefur karllæg menning áhrif á kennsluna og framkoma einhverra kennara var jafnvel 

sögð lituð af „kvenfyrirlitningu“. Af þessum sökum eiga konur erfiðara uppdráttar í námi en karlar 

að sögn þátttakenda og kölluðu þeir eftir fleiri konum í kennslu. Þá kom einnig fram að á 

námsleiðum þar sem kvennemendur eru í meirihluta séu þeir örfáu karlar sem eru meðal nemenda 

„dýrkaðir eins og guðir af kennurum“. 

 

Samkvæmt svörum við lokuðum spurningum könnunarinnar voru samnemendur í meirihluta þeirra 

sem beittu svarendur kynbundinni áreitni (sjá mynd 35 bls. 75). Niðurstöður eigindlegrar greiningar 

á opnum svörum gaf þó eingöngu innsýn í kynbundna áreitni karlkyns kennara gagnvart kvenkyns 

nemendum, líkt og það að nemendur eigi erfitt uppdráttar í námi á grundvelli kyns, eins og fram 

kom hér að ofan.  

 

Þátttakendur sem greindu frá ójafnrétti á öðrum grundvelli en kyni nefndu breytur sem 

jafnréttisáætlun skólans tekur þó á líkt og uppruna, aldri, kynhneigð og kynvitund. Þannig kom fram 

að samkynhneigðir sæti útilokun í gagnkynhneigðri menningu skólans og að „kynjatvíhyggjan sé 

allsráðandi“. Í því sambandi má rifja upp að langflestir þátttakenda meðal nemenda skilgreindu sig 

gagnkynhneigða eða ríflega 87% (sjá töflu 30 bls. 55). Nokkrir þátttakendur nefndu erfiðleika 

tengdum tungumálinu og að bæta þyrfti stöðu nemenda skólans sem ekki töluðu íslensku. Ekki 

væri nægilegur skilningur á misjöfnum bakgrunni nemenda, uppruna og jafnvel búsetu. Þá komu 

fram ábendingar um að innleiða þyrfti víðtækari fræðslu um málefni jaðarhópa í allri kennslu og 

upplýsingastefnu skólans, á íslensku og ensku, og síðast en ekki síst þyrfti skólinn að taka sig á í 

að þjónusta alla nemendur jafnt. Mismunun sem felst í mismunandi þjónustu var gagnrýnd eða 

með orðum þátttakanda: „[það] þarf að hamra til með valdi öll námsúrræði, ótrúlegt að ein æðsta 

menntastofnun landsins skuli ekki hafa meira vit á ólíkum þörfum nemenda“. 
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Nemendur og kennarar 

Niðurstöður úr lokuðum spurningum könnunarinnar leiddu í ljós að yfir helmingur þeirra nemenda 

sem höfðu átt í erfiðum samskiptum höfðu átt í erfiðum samskiptum við kennara sína (sjá mynd 23 

bls. 59). Flest opnu svör nemenda voru nýtt til þess að gefa dýpri innsýn í þennan vanda. 

Nemendur greindu frá dæmum þess að kennarar komu fram við nemendur af „virðingarleysi“ og 

að það skorti „skilning“ kennara til þess að koma á móts við nemendur. Þannig sagði einn 

þátttakandi það vera: 

 

einskonar yfirlæti sem einkennir kennsluhætti kennara [sem hafa kennt i 10 - 

15 ár] og hafa mun meiri skilning á efninu því þeir hafa lesið yfir það 3000 

sinnum og setja óraunhæf markmið varðandi skilning og skrif. 

 

Þátttakandinn sagði engu líkara en viðkomandi kennari hafi „misst tengslin við raunveruleikann“ 

sem gerði hann ófæran um að gera raunhæfar kröfur til nemenda. 

 

Þó nokkuð margir upplifðu framkomu kennara einkennast af „hroka“ í garð nemenda. Þátttakendur 

sögðu kennara „líta niður á nemendur“ og að kennarar „tali niður til nemenda“. Dæmin sem sögð 

voru áttu bæði við um eldri og reyndari kennara, líkt og dæmið hér að ofan, en einnig yngri kennara 

skólans: „það virðist vera kennarahroki yngri kennara - þ.e.a.s. að þeir tali niður til nemenda“ sagði 

til dæmis einn þátttakandi. Valdamunur kennara og nemenda endurspeglast að sögn þátttakenda 

í því að nemendur eiga „allt sitt undir“ kennurum sem hafa síðasta orðið með einkunnagjöf og hafa 

þannig áhrif á nám og tækifæri nemenda í víðari skilningi. Kallað var eftir úrræðum til þess að taka 

á erfiðum samskiptum nemenda og kennara háskólans. 
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