
 

1. fréttabréf 

Fjölbreytni í 

fyrirrúmi 
 

Um verkefnið 
Verkefnið Fjölbreytni í fyrirrúmi (e. Diversity Inside Out) miðar 
að því að mæta þörfum vinnumarkaðarins með því að auka 
vitund um nauðsyn fjölbreytts vinnuafls og veita tækifæri til að 
hlúa að sköpunarkrafti og nýsköpun þar sem fjölbreytt sjónarmið 
eru virt og metin að verðleikum. Verkefnið byggir á 
viðskiptatækifæris-greiningum (e. Business Case) til að skilja 
ferla og kerfi sem tryggja að hæfileikar og þekking einstaklinga, 
stjórnenda og starfsmanna fái notið sín sem best, með því að 
stuðla að andrúmslofti inngildingar og samþykkis á 
vinnustöðum. 

Verkefnishópurinn átti mjög vel heppnaðan fund í maí 2022 þar 
sem vinna næstu mánaða var skipulögð og farið var yfir helstu 
áskoranir.  

 

 

 

 

Góð þátttaka í 
undirbúnings-
rannsóknum 
Fyrsti hluti verkefnisins var  
rannsóknarstigið, þar sem 
spurningalisti um viðhorf fólks til 
fjölbreytni og inngildingar á 
vinnustað var sendur til 
stjórnenda. Þegar þeir voru 
spurðir „Hverjar eru stærstu 
áskoranirnar sem fyrirtæki þeirra 
standa frammi fyrir varðandi 
fjölbreytileika?“ svöruðu flestir:  

• Að ráða einstaklinga úr 
jaðarsettum hópum 

• Að ögra ríkjandi 
valdakerfum innan 
einingar 

• Að hvetja starfsfólk til að 
grípa inn í tilfelli 
kynþáttafordóma, 
kynjamisréttis, 
fötlunarmismununar og 
fordóma gegn hinsegin 
fólki 

Svör frá stjórnendum sem tóku 
þátt voru notuð við þróun á 
þjálfunarefni verkefnisins. 

Dinner in Iceland after a productive day of work.  

 

 

  



 

Fjölbreytnispjöld 
 

 

 

Samstarfsaðilar hafa útbúið fjölbreytnispjöld 
sem bjóða upp á sögur, sviðsmyndir og 
spurningar sem ætlað er að nota til að hvetja til 
líflegrar umræðu og samræðu um fjölbreytni. 
Þau eru hugsuð sem grunnur að samtali um 
þau vandamál sem tengjast fjölbreytni og 
inngildingu á vinnustaðnum, s.s. mismunun á 
grundvelli kynþáttar, fötlunar, aldurs, kyns, 
kyngervis, kynhneigðar, breytingaskeiðs og 
viðveru, auk margþátta mismununar, 
umönnunar fjölskyldumeðlima og vanda 
tengdum því að vera foreldri.  

Spjöldin eru hagnýt verkfæri sem nota má til 
fræðslu og til að skapa umræðu um fjölbreytni 
á vinnustað. Þau geta einnig verið innlegg í 
umræður um raunveruleg vandamál sem 
kunna að hafa komið upp og valdið 
misskilningi eða átökum. Auk þess munu 
fjölbreytnispjöldin vekja athygli á mikilvægi 
umræðu um fjölbreytni og jákvæð áhrif hennar 
á bæði fyrirtæki og starfsfólk. 

Spjöldin ásamt ítarefni til þjálfunar verða 
aðgengileg öllum til afnota á vefsíðu 
Jafnréttisstofu: www.jafnretti.is  

 

 

 

Prófun á 
spjöldum með 
stjórnendum 

 
Samkvæmt endurgjöf frá þátttakendum í tilraunaverkefninu voru 
fjölbreytnispjöldin frábært tæki til að hefja samtal og umræður um málefni sem 
varða inngildingu, fjölbreytni og mismunun. Þátttakendur lofuðu notagildi 
fjölbreytnispjaldanna sem innlegg í samræðu um fjölbreytni á ýmsum 
tegundum vinnustaða og sögðu þau skapa öruggt rými fyrir umræður um 
sjónarmið. 
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