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Útdráttur 

Þessi ritgerð í félagsráðgjöf fjallar um einelti á vinnustöðum. Um er að ræða heimildaritgerð 

þar sem heimilda var aflað með fræðibókum, rannsóknum, skýrslum og lög og reglugerðum. 

Markmiðið var að skoða hvernig efnahagshrunið hafði áhrif á einelti á vinnustöðum og 

hvernig starf félagsráðgjafans geti nýst við að leysa eineltis mál þegar þau koma upp ásamt 

því að taka þátt í fyrirbyggjandi aðgerðum.  

Til að skoða ofangreinda þætti er notast við eftirfarandi rannsóknarspurningar. Hvaða 

áhrif hefur einelti á þolendur og vinnustað? Hefur nýjasta efnahagskreppan haft áhrif á tíðni 

og eðli? Hvaða aðferðir og úrræði reynast best við meðhöndlun eineltis? Hvernig geta 

þekking, aðferðir og hugmyndafræði félagsráðgjafar nýst við að vinna gegn einelti? 

Niðurstaða ritgerðarinnar er að kreppan hafði áhrif á aukið einelti ásamt því að mikil 

ósamheldni innan vinnustaða skapast í kjölfar efnahagshrunsins. Einnig kom fram að starf 

félagsráðgjafans á vel við þegar kemur að eineltismálum á vinnustöðum. Brýnt er að auka 

umræðu um einelti á vinnustöðum og halda áfram að þróa þau úrræði og forvarnir sem eru 

nú þegar til staðar. 
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Inngangur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi verkefnisins er  Vilmar Pétursson, aðjúnkt við félagsráðgjafardeild. Höfundur 

valdi að skoða einelti á vinnustöðum með tillit til áhrifa efnahagshruns og vinnu 

félagsráðgjafa. Ástæða fyrir vali á þessu efni er sú að höfundur hefur sjálfur kynnst einelti 

bæði í grunnskóla og vinnustað og hefur mikið velt því fyrir sér hvernig tekist er við vandann 

og hver vinnuhættir stjórnanda séu til að stöðva vinnustaðaeinelti. 

Þar til nýlega hefur einelti á vinnustöðum lítið verið skoðað innan fræðasamfélagsins 

og það var ekki fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar sem fræðimenn fóru að beina sjónum 

sínum að málefninu (Lee, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að eftir efnahagshrunið árið 2008 

hefur einelti á vinnustöðum aukist. Einnig hefur komið fram að þolendur eineltis á vinnustað 

eru ekki þeir einu sem verða fyrir áreitni, heldur vinnustaðurinn í heild sinni sem lýsir sér í 

auknu vinnuálagi á starfsfólk og fjárhagslegu tjóni fyrirtækisins (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2012). Félagsráðgjafinn hefur fjölbreytt starfssvið og vinnur með ýmsar kenningar eins og 

kerfis- og vistfræðikenningin. Einnig eru starfshættir félagsráðgjafans fjölbreytt og vinna þeir 

með altæka félagsráðgjöf og einnig klíníska félagsráðgjöf. Hópavinna og samhjálp er þekkt 

frá upphafi félagsráðgjafar og lögðu fremstu frumkvöðlar félagsráðgjafar mikla áherslu á þá 

starfshætti, þær Jane Addams og Mary Richmond og er enn í dag unnið mikið með þá 

starfshætti (Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Til að skoða þetta verður eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað: 

 Hvaða áhrif hefur einelti á þolendur og vinnustað? 

 Hefur nýjasta efnahagskreppan haft áhrif á tíðni og eðli? 

 Hvaða aðferðir og úrræði reynast best við meðhöndlun eineltis? 

 Hvernig geta þekking, aðferðir og hugmyndafræði félagsráðgjafar nýst við að vinna 

gegn einelti? 

 

Ritgerðin er byggð upp þannig að í fyrsta kafla verður fræðileg umfjöllun um einelti, 

vinnustaðaeinelti og helstu einkenni hjá þolendum og gerendum. Í öðrum kafla er fjallað um 

birtingarmyndir eineltis á vinnustað, áhrif og afleiðingar bæði á þolendur eineltis og 

vinnustaðinn sem og áhrif efnahagslegra niðursveiflna á tíðinni og eðli vinnustaðaeineltis. Að 
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lokum verður skoðaður kynjabundinn munur á vinnustaðaeinelti. Þriðji kafli fjallar um 

aðgerðir fyrirtækja í eineltismálum ásamt því að forvörnum, viðbrögðum og lög og reglum 

við einelti verða gerð skil. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um sögu félagsráðgjafar, 

helstu vinnuhætti og kenningar og hvað félagsráðgjafinn getur gert á almennum vinnustað til 

að vinna gegn einelti. Í lokakafla ritgerðarinnar verða umræður hennar ræddar ásamt þeim 

lærdómi sem draga má af þeim. 
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1  Kafli. Skilgreiningar 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um skilgreiningar á einelti almennt og vinnustaðaeinelti 

sérstaklega. Einnig er fjallað um þolendur og gerendur eineltis og helstu einkenni þeirra. 

1.1 Hvað er einelti 

Einelti hefur verið þekkt í langan tíma en margt bendir til að umfang þess hafi aukist og eðli 

breyst með auknu ofbeldi og grimmari orðum (Regnbogabörn, e.d.). 

Einelti hefur verið skilgreint sem endurtekið líkamlegt og/eða andlegt áreiti sem er 

framkvæmt af einstaklingi eða hópum (Liðsmenn Jerico, e.d.). Beitt er alskyns einelti svo sem 

Líkamlegu og andlegu einelti jafnt sem útilokun. Þegar Þolandi verður fyrir líkamlegu einelti 

felur það í sér líkamleg meiðsli eins og marbletti eða sár eftir að gerandi hefur veist að 

einstaklingnum með því að sparka, klóra eða slá viðkomandi. Þegar líkamlegt einelti á sér 

stað er mun líklegra að vera var við það heldur en andlegt einelti, þar sem þolandi hefur 

einhverskonar sjáanlega áverka. Andlegt einelti er til dæmis uppnefningar, gera grín að 

öðrum einstakling, baktal og einnig að gera lítið úr útliti eða kynþætti einstaklings. Útilokun 

getur flokkast bæði sem andlegt einelti og hópeinelti þar sem gerandi eða gerendur neita að 

vinna með ákveðnum einstakling í hóp, telur annað fólk frá því að tala við eða umgangast 

þann einstakling einnig að ákveðinn einstaklingur fær ekki að taka þátt í sameiginlegu 

samkvæmi (Roland og Vaaland, 2001). 

Fræðimenn hafa skilgreint einelti sem endurtekna og meðvitaða athöfn sem gerð er í 

þeim eina tilgangi að hræða, særa eða ógna öðrum. Athöfnin er oftast framkvæmd af 

valdameiri einstaklingi eða hóp. Einelti varir oftast í langan tíma og er frekar reglubundið en 

getur þó verið einstakt tilfelli sem varir í stuttan tíma og endurtekur sig ekki aftur. 

Fræðimenn eru þó ekki á sama máli hvað flokkast sem einelti. Helsti ágreiningurinn er hversu 

oft áreitið á sér stað og í hve langan tíma það varir til þess að það teljist einelti, hvort það 

varir í eina til tvær vikur eða eitt til tvö ár en vilja þó einhverjir fræðimenn meina að 

fjandsamleg hegðum þurfi ekki að vera langvarandi til að það sé skilgreint sem einelti (Ross, 

2003). Helstu skilgreiningar eineltis er þegar einstaklingur uppnefnir, bak talar, veitist að 

öðrum einstaklingi eða gerir lítið úr útliti eða kynþætti hans (Regnbogabörn, e.d.). 
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1.2 Vinnustaðaeinelti 

Vinnustaðir eru ekki lausir við einelti frekar en aðrar félagslegar stofnanir. Algengasti 

streituvaldurinn á vinnustað er einelti og hafa um 5-30% starfsfólks í Evrópu verið þolendur 

eineltis á vinnustað. Á Íslandi hefur einelti á vinnustað mælst um 4-17% (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2012). 

Í fyrstu var einelti aðallega skoðað í skólum og þá helst grunnskólum en snemma á 

tíunda áratug síðustu aldar hefur áhugi á að skoða einelti á vinnustöðum aukist töluvert (Lee, 

2000). Helstu skilgreiningar á vinnustaðareinelti eru þegar einstaklingur er með stöðugt áreiti 

í þeim eina tilgangi að niðurlægja, gera lítið úr, særa, móðga, mismuna, ógna og/eða valda 

öðrum einstaklingi vanlíðan (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). Einnig fellur 

kynferðislegt áreiti og/eða annað andlegt og líkamlegt ofbeldi undir vinnustaðareinelti. Það 

flokkast ekki undir einelti þegar tveir eða fleiri samstarfsaðilar eru með einhvern ágreining 

sem líður svo hjá eftir stuttan tíma, hvort sem það er smá ágreiningur eins og að bjóða ekki 

öðrum samstarfsaðila með í hádegismat eða kaffi eftir vinnu. Ef sá atburður endurtekur sig 

aftur og aftur og aðrir starfsmenn sleppa vísvitandi að bjóða honum með eða forðast að tala 

um væntanlegar athafnir í návist hans getur það flokkast undir einelti (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, e.d.). Afleiðingar vinnustaðareineltis eru ekki einungis skaðlegar fyrir 

þolandann heldur fyrir allan vinnustaðinn eins og aðra starfsmenn og rekstur fyrirtækisins. 

Einelti getur haft neikvæð áhrif á almenna líðan starfsmanns til dæmis getur einelti haft áhrif 

á starfsánægju hans, metnað hans á starfinu, fjarveru, félagslegt starfsumhverfi og þetta 

getur valdið vinnuveitanda töluverðu fjárhagslegu tjóni (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

e.d.). 

Vinnustaðareinelti er alverlegur atburður og ber stjórnanda vinnustaðarins skylda að 

taka á því áreiti. Einstaklingi sem hefur orðið fyrir einelti á vinnustað eða hefur einhverja 

vitneskju um hverskonar áreiti ber skylda til að tilkynna það til vinnuveitanda eða 

vinnuverndarfulltrúa sem stjórnandi hefur skipað til að taka á einelti eða annarskonar 

neikvæðri hegðun. Vinnuveitanda ber síðan skylda til að stöðva eineltið eða þá neikvæðu 

hegðun sem hefur myndast eins fljótt og hægt er (Reglugerðasafn, 2004). 

Rannsóknir erlendis hafa sýnt að þegar óvissuástand skapast með til dæmis 

samdrætti innan fyrirtækis, niðurskurði eða þegar annarskonar breytingar eigi sér stað 

aukast líkur á einelti innan þess, mikil togstreita myndast á milli starfsmanna og einnig á milli 

starfsmanna og stjórnanda (Læknablaðið, 2004/90). Komið hefur fram að meira er um einelti 
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á vinnustað þar sem hlutverk starfsfólks eru ekki skýr, óvissa ríkir meðal starfsfólks þar sem 

samskipti þess við yfirmenn eru ekki góð og eru það allt þættir í vinnuskipulagi sem geta 

aukið líkur á einelti (Læknablaðið, 2004/90).  

1.3 Þolendur 

Fræðimenn hafa skoðað persónuleikaeinkenni þeirra einstaklinga sem eru líklegri að verða 

fyrir einelti og hafa þeir flestir sömu einkenni eins og undirgefni, samviskusemi, 

vanmáttarkennd og áreiðanleika (Coyne, Seigne og Randall, 2000). Fleiri rannsóknir hafa leitt 

í ljós að einstaklingar sem verða þolendur eineltis eiga það sameiginlegt að vera óöruggari, 

viðkvæmari og hlédrægari en aðrir einstaklingar (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Samkvæmt Olweus (1993) þá er hægt að sjá hjá þolendum tvær tegundir af 

einkennum. Í fyrsta lagi eru það aðgerðalausir og undirgefnir þolendur sem sýna að þeir 

myndu ekki verjast móðgunum eða árásum. Í öðru lagi eru það ögrandi þolendur sem sýna 

einkenni um kvíða og árásargirni. Flestir þolendur eineltis eru oftast rólegir einstaklingar og 

það sem gerir þá að auðveldu skotmarki fyrir einelti er að þeir stríða ekki öðrum, eru á móti 

ofbeldi og beita því sjaldan sjálfir eða reiði til að útkljá ágreining. 

Einstaklingar sem verða fyrir einelti upplifa sig oft óvelkomna eða útilokaða af 

hópnum og geta upplifað mismunandi tilfinningar í kjölfar eineltis líkt og niðurlægingu, 

höfnun, ótta, reiði, kvíða, depurð, einmanaleika og streitu svo eitthvað sé nefnt. Þolandinn 

getur einnig myndað alskyns líkamleg og andleg einkenni einsog, depurð, þunglyndi, 

svefnleysi, martraðir, félagsfælni og dofnað upp. Andlega vanlíðan og reiði sem þolandinn 

upplifir tekur hann gjarnan út á sínum nánustu en ekki á gerendunum sjálfum og getur því 

myndað aukna streitu inná heimilinu. Þolendur fara að trúa því sem sagt er við þá og þeir 

fara smá saman að hegða sér samkvæmt því. Þolandinn fer að einangra sig og forðast að 

mynda félagsleg tengsl við aðra. (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2004). 

Einstaklingar sem verða fyrir einelti á vinnustað átta sig ekki endilega strax á því sem 

hefur verið að gerast. Þeir geta verið mjög ráðvilltir í fyrstu þegar þeir átta sig á því að þeir 

eru þolendur eineltis, þykir það frekar vandræðalegt og geta hvorki hugsað sér að tala um 

það eða segja frá. Ekki er óalgengt að þolendurnir saki sjálfa sig um atburðinn og má einnig 

búast við að fyrstu viðbrögð þeirra verði reiði og depurð (Rayner, Hoel og Cooper, 2002). 
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1.4 Gerendur 

Einelti er ofbeldi og athyglisvert er að velta því fyrir sér hvað fær einstaklinga til að taka þátt í 

svoleiðis athöfn. Það sem helst einkennir gerendur er árásahneigð og jákvætt viðhorf þeirra 

til ofbeldis (Regnbogabörn, e.d.). Þessir einstaklingar eru oft skapstórir, hafa þörf fyrir yfirráð 

og njóta oftar en ekki töluverðra vinsælda meðal annarra einstaklinga. Gerendur eineltis eiga 

það til að vera sjálfhverfir, sjálfsmiðaðir, eiga í erfiðleikum með að setja sig í spor annarra og 

hafa litla sem enga samúð með öðrum en þó má ekki alhæfa að allir gerendur eineltis beri 

sömu einkenni. Sálfræðingar héldu því fram hér áður fyrr að einstaklingar sem lögðu aðra í 

einelti væru óöruggir en nú hefur komið í ljós eftir nánari athugun að þeir eru í flestum 

tilfellum öruggari miðað við aðra einstaklinga (Regnbogabörn, e.d.). Gerendur eineltis á 

vinnustað eru í fleiri tilvellum yfirmenn, þeir eru oftast eldri en þolandinn og karlmenn eru 

líklegri en konur til að leggja aðra í einelti á vinnustað (Rayner ofl 2002). 

Hugtakið að festast í gildru er ferli þar sem skuldbinding einstaklinga við ákveðinn 

verknað eykst til að réttlæta þátttöku þeirra (Wade og Tavris, 2008). Oft er erfitt að snúa til 

baka eftir að einstaklingur hefur byrjað að leggja annan í einelti og það má segja að 

gerendurnir sjálfir komi sér í þá stöðu. Auðvelt er að sjá fyrir sér einstakling sem er forsprakki 

eineltis, hann hefur verið að leggja annan einstakling í einelti og jafnvel að fá fólk með sér í 

lið, það getur því eflaust verið erfitt fyrir hann að draga sig til baka út úr þeim aðstæðum. 

Það má jafnvel segja að sá sem leggur annan í einelti eða tekur þátt í því sé um leið að koma 

sjálfum sér í ákveðna gildru sem hann á ekki auðvelt með að koma sér úr. Þegar hópur 

einstaklinga leggur einn einstakling í einelti er um töluverðan hópþrýsting að ræða, 

áhorfendurnir sem taka þátt í eineltinu fara að trúa því að eitthvað sé að þolandanum og í 

kjölfarið fer þolandinn að trúa því sjálfur (Wade og Tavris, 2008). 
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2 Kafli. Einelti á vinnustað 

Eftirfarandi kafli fjallar um einelti á vinnustað, birtingarmynd þess, áhrif og afleiðingar 

eineltis bæði á þolendur og vinnustað. Skoðuð verða áhrif efnahagslegra niðursveiflna á eðli 

vinnustaðaeineltis og tíðni þess ásamt því að kynjabundinn munur á vinnustaðaeinelti verður 

skoðaður. 

2.1 Birtingarmyndir eineltis 

Birtingarmyndir eineltis á vinnustöðum eru margskonar og hafa fræðimenn mismunandi 

skoðanir á henni. Einelti birtist í mismunandi myndum til dæmis þegar starfsmaður gerir lítið 

úr öðrum samstarfsfélaga sínum í návist annarra í fyrirtækinu, það er að segja þegar 

gerandinn telur sér vera ógnað fagmannlega séð og grípur til þess ráðs að leggja annan 

einstakling í einelti í þeim eina tilgangi að lítillækka hann til að upphefja sjálfan sig. 

(Djurkovic, McCormack og Casimir, 2005). Önnur birtingarmynd eineltis getur verið að 

einstaklingur kúgar samstarfsfélaga sinn þegar hann telur sér vera ógnað á einhvern hátt, 

einstaklingur útilokar / hunsar samstarfsfélaga sinn félagslega eða líkamlega, einstaklingur 

fer fram á óraunhæfan skilafrest eða vinnuálag á samstarfsfélaga sinn og einstaklingur minnir 

samstarfsfélaga sinn ítrekað á hvað hefur mistekist hjá honum í fortíðinni (Djurkovic, o.fl, 

2005). 

Fjármálaráðuneytið tók saman eftirfarandi leiðbeiningar fyrir stjórnendur fyrirtækja 

til að auðvelda þeim að koma auga á einelti á vinnustað og geta spornað við því (2008-a). 

 Misnotkun valds 

 Óréttmæt gagnrýni sem tengist starfi 

 Óviðeigandi sögusögnum sem hafa særandi eða skaðleg áhrif komið af stað  

 Starfsmaður er lítillækkaður, útilokaður eða tekinn fyrir án ástæðu 

 Starfsmaður fær ekki starfsþjálfun sem hann á rétta á eða réttmæta stöðuhækkun 

 Starfsmaður fær einhverskonar hótanir sem hafa áhrif á starfsöryggi hans 

 Starfsmaður er beittur líkamlegu ofbeldi 
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Eru þetta allt birtingamyndir sem geta haft þær afleiðingar að vinnustaðareinelti 

þrífist á vinnustaðnum. 

Í rannsókn sem fjármálaráðuneytið gerði einnig var starfsfólk spurt hverjar það teldi 

vera helstu ástæður vinnustaðareineltis og það sem talið var upp voru takmarkaðir 

möguleikar í starfi, samkeppni innan vinnustaðarins, lélegur stjórnunarstíll, persónuleiki 

starfsmanns og öfund (Fjármálaráðuneytið, 2008-a). 

2.2 Áhrif og afleiðingar 

Rannsóknir hafa sýnt að einelti á vinnustað hefur mun skaðlegri áhrif í för með sér heldur en 

önnur vinnutengd streita (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012). Afleiðingar eineltis geta verið 

alvarlegar og má flokka þær í skammtíma- og langtímaafleiðingar. Skammtímaafleiðingarnar 

eineltis eru ýmis streitu einkenni eins og höfuðverkir, magaverkir, svefntruflanir og 

kvíðaköst. Langtímaafleiðingar eineltis á einstakling eru til dæmis lélegt sjálfstraust, brotin 

sjálfsmynd, þunglyndi, einmanaleiki, óöryggi, léleg félagsfærni og neikvæðar hugsanir um 

sjálfan sig (Olweus, 2006). 

Sjálfsvíg er alvarlegasta afleiðing eineltis, þolendur taka líf sitt til að komast í burtu frá 

þeirri vanlíðan sem þeir hafa upplifað  í langan tíma. Þeir hafa gefist upp á að reyna að falla 

inní þjóðfélagið eða þá staðalímynd sem krafist er af þeim en þó eru sjálfsvíg ekki algeng 

þegar vinnustaðareinelti á sér stað (Liðsmenn Jerico, e.d.; Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Samkvæmt erlendum rannsóknum getur einelti haft töluverð neikvæð áhrif á 

heilsufar þolanda, einnig getur þetta áreiti haft áhrif á sjálfsmynd þolandans (Læknablaðið, 

2004/90). Þessi áhrif geta verið bæði líkamleg og andleg. Einelti á vinnustað hefur ekki 

einungis slæm áhrif á þolandann heldur einnig á allt fyrirtækið, kostnaður vegna veikinda og 

leyfa getur verið töluverður, starfsandinn verður slæmur og álag á aðra starfsmenn eykst 

eins og með auknum verkefnum á samstarfsfélaga (Læknablaðið, 2004/90). Einstaka 

ágreiningur milli starfsfólks má teljast frekar saklaus, en ef ágreiningurinn fer að verða 

daglegt brauð, gerist jafnvel oft á dag og varir í lengri tíma getur það haft töluverðar 

afleiðingar. Til dæmis getur það leitt af sér einkenni kvíða, depurðar, skapsveiflur verða 

áberandi, magasár getur myndast, martraðir verða tíðar og sjálfsmat minnkar. Þessi vanlíðan 

hefur slæm áhrif á starfsánægju hans og andlega líðan þolandans (Matthiesen og Einarsen, 

2004). 
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2.3 Kreppan og áhrif hennar 

Efnahagskreppur hafa áhrif á starf og starfsumhverfi fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að aðlaga sig 

breyttum aðstæðum, til dæmis með uppsögnum eða tilfærslu á starfsmönnum og talið er að þegar 

breytingar eiga sér stað innan vinnustaðar verður aukið einelti (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012). 

Þegar niðurskurður verður og starfsmenn telji hann vera ósanngjarnan getur myndast neikvæð 

hegðun á milli samstarfsfélaga og einnig yfirmanna, verið er að velja á milli starfsmanna og þannig 

myndast samskipta erfiðleikar sem í kjölfarið geta leitt til eineltis. Í Rannsókn Hjördísar 

Sigursteinsdóttur, Líðan og heilsa starfsfólks sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2010) kemur í ljós að á þeim vinnustöðum sem uppsagnir eða breytingar urðu á 

starfi var meira einelti eða 13,1% en hinsvegar á þeim stöðum sem engar uppsagnir eða breytingar 

urðu mældist eineltið 9,3%. Benda þessar niðurstöður til að líklegra er að á þeim vinnustöðum sem 

niðurskurður hefur orðið verður andrúmsloftið fjandsamlegra og geti því leitt til eineltis eða 

neikvæðrar hegðunar (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012). 

 Í rannsókn fjármálaráðuneytisins (2008-a) telja 28% þátttakandanna að vinnuálag ýti undir 

vinnustaðareinelti, 19% þátttakandanna telja að starfsmannaskortur ýti undir eineltið þar sem aukið 

álag hefur myndast á hvern starfsmann. Einnig töldu 57% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni að 

eineltið væri vegna öfundar og samkeppni gerandans. 

Fyrirtæki hafa gegnum tíðina gengið í gegnum einhverja rekstrarerfiðleika og ekki síst 

eftir að  kreppan kom og hafa því oft þurft að segja upp starfsfólki eða færa til mannskap og 

þannig myndað kjöraðstæður fyrir neikvæða hegðun eins og einelti. Talið er að stjórnendur 

beiti frekar einelti þar sem þeir eru oft undir meiri þrýstingi og álagi að skila ákveðnum 

verkefnum innan vissra tímamarka og getur það einnig haft áhrif á alla starfsmenn 

fyrirtækisins (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012). 

2.4 Konur v.s Karlar 

Konur eru almennt í meiri hættu en karlar að lenda í einelti á vinustað, karlmenn eru í 

flestum tilfellum gerendur eineltis á vinnustað en geta þó einnig verið þolendur þess (Smith, 

Singer, Hoel, Cooper, 2003). 

Fjármálaráðaneytið gerði könnun (2008-a) um einelti meðal ríkisstarfsmanna og 

kemur þar í ljós að konur lenda meira í einelti á vinnustöðum en karlar. 11% kvenna svöruðu 

því að þær yrðu alltaf fyrir einelti í vinnunni en 8% karla svöruðu því játandi. Konur upplifa 

almennt frekar en karlar að þær séu sniðgengnar á vinnustað. Konur eru mun líklegri til að 
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telja kynferði vera orsök eineltis og fleiri karla telja einelti hafa neikvæð áhrif á starfsframlag 

sitt. Einnig kom fram í rannsókninni að algengt er að konur verði fyrir einelti af einum 

geranda en karlmenn hinsvegar verða ofar fyrir einelti af hóp. Karlmenn telja sig verða fyrir 

einelti af yfirmanni en konur verða fyrir einelti af öðrum samstarfsfélögum. Þegar einelti á 

sér stað verða konur mun kvíðnari að mæta til vinnu heldur en karlmenn, einnig eru þær 

líklegri til að ræða eineltið við fjölskyldumeðlimi, vini, aðra samstarfsaðila eða yfirmenn. 

Karlmenn eru hinsvegar mun líklegri að skipta um vinnu eða gera ekkert í málunum. 

Konur eru líklegri til að veita eða að fá félagslegan stuðning frá samstarfsfólki heldur 

en karlmenn en hefur félagslegur stuðningur almennt jákvæðari áhrif á karlmanninn heldur 

en konuna og er ástæðan talin vera vegna tilfinningalegs álags (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2010). 
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3 Kafli. Aðgerðir og aðferðir til að vinna gegn einelti 

Mjög mikilvægt er að fyrirtæki vinni markvisst að því að sporna við og taka á einelti.  Ekki 

einungis hefur það áhrif á líðan einstaklinga og afkomu fyrirtækisins heldur setja lög og 

reglugerðir kvaðir sem fyrirtækin verða að uppfylla.  Í þessum kafla verða skoðuð þau lög og 

reglugerðir sem fjalla um ábyrgð vinnuveitanda varðandi einelti og skoðaðar helstu aðgerðir 

og aðferðir sem beitt er við að takast á við þessi mál. 

3.1 Lög og reglugerð 

Í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 kemur fram að 

vinnuveitanda eða stjórnanda ber skylda til að tryggja öryggi starfsfólks síns. Honum ber 

einnig skylda til að tryggja gott starfsumhverfi og að geta leyst sérhvern ágreining samkvæmt 

lögum og reglum vinnueftirliti ríkisins. Til að tryggja öryggi starfsfólksins getur 

atvinnurekandi skipað fulltrúa í öryggisnefnd, verkefni hans felst í því að athuga aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi í fyrirtækinu. Sá sem er í öryggisnefnd hefur rétt á að sækja þau 

námskeið eða nám sem eykur þekkingu hans á því sviði sem hann er á. Vinnueftirlit ríkisins 

sér til þess að veita persónulega þjónustu ef þess þarf til að bæta öryggi eða heilbrigði 

starfsmanns.  

Í reglugerð 1000/2004 um aðgerðir gegn einelti á vinnustað er markmiðið að vinna 

gegn einelti innan vinnustaðarins með aðgerðum eins og forvörnum. Skyldur atvinnurekanda 

samkvæmt þessari reglugerð er að skipuleggja vinnulag þannig að ekki sé hætta á að 

aðstæður skapist sem geta ýtt undir fjandsamlega hegðun og þannig ýtt undir einelti. 

Atvinnurekanda ber skylda til að gera starfsfólki sínu það ljóst að einelti eða önnur 

fjandsamleg hegðun er ekki liðin innan vinnustaðarins. Ætlast er til þess að hann finni lausnir 

til að vinna gegn þeim málum og getur yfirmaðurinn verið í samstarfi við 

vinnuverndarfulltrúa eða öryggisfulltrúa þegar þess þarf. Einnig ber atvinnurekandi ábyrgð á 

að gerð sé áætlun um öryggi starfsmanna á vinnustað og er gert áhættumat og 

forvarnaráætlun. Við gerð áhættumatsins skal meta aðstæður á vinnustað sem geta leitt til 

eineltis og grípa skal til þeirra forvarna í samræmi við niðurstöður áhættumatsins. 

Starfsmaður skal upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa ef hann er starfandi 

innan stofnunarinnar þegar hann hefur einhverja vitneskju um að samstarfsfélagi hans hafi 

orðið fyrir einelti. Bregðast skal strax við þegar ábending eða kvörtun um einelti hefur borist 
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til atvinnurekanda og þarf að fylgja því eftir svo einelti endurtaki sig ekki eða haldi ekki 

áfram. Hlutverk vinnueftirlitsins er að fylgja eftirlitsskildu og vera í leiðbeinanda hlutverki við 

lagasetningu og reglum á sviðið vinnuverndar. Við gerð lagasetningar leggur það áherslu á að 

vinnuumhverfi sé sem öruggast fyrir starfsfólk þegar eineltis mál koma upp á vinnustöðum. 

Vinnueftirlitið fylgist með hvort yfirmaður hefur gripið til æskilegra úrbóta til að stöðva 

einelti en tekur hinsvegar aldrei beinan þátt í úrlausn mála og er því hlutlaus aðili 

(Vinnueftirlitið, e.d.). 

3.2 Forvarnir 

Fyrirtæki þurfa að vera með skýra stefnu um forvarnir gegn einelti og er helsta forvörn gegn 

einelti fræðsla. Stjórnandi fyrirtækis þarfa að vera með markvissa fræðslu um einelti, hverjar 

afleiðingarnar verða á þolandann og hverjar afleiðingarnar verða fyrir gerandann. Fræða þarf 

bæði stjórnendur og starfsmenn um helstu áhættuþætti eineltis, mannleg samskipti og 

önnur siðræn / siðferðileg  gildi (Vinnueftirlitið, 2008).  

PBS hugmyndafræðin er kerfi til að auka æskilega hegðun um leið að minnka 

óæskilega hegðun og er unnuð með þrjú stig af forvörn, fyrsta stigs forvörn sem er ætlað 

fyrir stóran hóp eins og alla starfsmenn innan fyrirtækis. Annars stigs forvörn er fyrir minni 

hópa eins og eina ákveðna manneskju í ákveðinni deild innan fyrirtækisins. Loks kemur þriðja 

stigs forvörn sem er ætluð einum einstaklingi einsog geranda eineltis. Með fyrsta stigs 

forvörn er markmiðið að koma í veg fyrir einhvern ákveðinn vanda til dæmis 

vinnustaðareinelti, vinnustaðurinn er skipulagður þannig að hegðun starfsmanna sé 

viðeigandi. Dæmi um fyrsta stigs forvörn er til dæmis að vinnustaður velur sér einkunnarorð 

einsog virðing, samstarf, jákvæðni svo eitthvað sé nefnt og fylgja þessi einkunnarorð öllum 

vinnustaðnum. Þau eru síðan höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum innan fyrirtækisins. 

Markmið annars stigs forvarnar er að vinna með minni hópa sem brugðust ekki við fyrsta 

stigs forvörn. Eru þetta hópar fólks sem eru í áhættu með fjandsamlega hegðun eins og 

einelti og þurfa því aukinn stuðning og er því unnið með einstaklinginn og hans nánasta hóp 

innan vinnustaðarins. Í þriðja stigs forvörn er unnið markvisst með einn einstakling eins og 

geranda eineltis. Unnið er í einskonar teymis vinnu sem er í þessu tilfelli stjórnandi fyrirtækis, 

trúnaðarmaður og jafnvel einhver úr vinnumálaeftirlitinu (Reykjavíkurborg, 2008). 

Hver stofnun ber ábyrgð á að setja stefnu og/eða verklagsreglu til að sporna við 

einelti og kynferðislegri áreitni og ber henni einnig skylda til að fylgja henni eftir. Til að 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/upload/files/fraedsluefni/baeklingar/einelti_og_kynferdisleg_vef.pdf
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3247/5243_read-12376/
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stefnan þjóni tilgangi þarf stjórnandi að hafa reglulega fundi og umræður um einelti og koma 

því til skila að eineltið er ekki liðið á vinnustað og verður tekið á því máli alvarlega. Þessi 

stefna er einnig kynnt fyrir öllum nýliðum þegar þeir hefja störf (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Stjórnandi þarf að kynna viðbragðsáætlun sem birtist í stefnunni og er gerð til að 

koma í veg fyrir eða vinna á eineltismálum, hún þarf að tilgreina við hvern er hægt að leita ef 

einstaklingur er lagður í einelti eða ef vitneskja er um að annar samstarfsmaður er lagður í 

einelti. Vinnustaðir eru allir með stjórnanda og í flestum tilvikum er einhverskonar 

trúnaðarmaður sem vinnur innan stofnunarinnar og er æskilegast að leita til hans. Ef 

trúnaðarmaður eða einstaklingur í öryggisnefnd er ekki á stofnuninni getur þolandi eineltis 

leitað til vinnueftirlitsins eða síns stéttarfélags sem mun vinna í samstarfi með stjórnanda 

fyrirtækisins og er þeirra markmið að stoppa eða að koma í veg fyrir áframhaldandi einelti. 

Stjórnandi getur einnig lagt aðra starfsmenn í einelti og er þá í flestum tilfellum leitað til 

vinnueftirlitsins, til stéttarfélagsins eða að þolandinn leitar stuðnings til samstarfsfélaga. 

Stjórnandi þarf að sýna gott fordæmi og taka á þeim árekstrum sem verða á vinnustað. 

Stjórnandi fyrirtækis þarf að ýta undir jákvæðan starfsanda  og einstaklingar þurfa að sína 

samstarfsfólki sýnu umburðarlyndi. Ef fjandsamlegt umhverfi myndast á vinnustað þarf 

stjórnandi að taka á málunum eins fljótt og hann getur. Ef hann hinsvegar treystir sér ekki til 

að vinna að þeim málum getur hann fengið utanaðkomandi ráðgjöf sem vinnur að málunum 

við hlið hans (Vinnueftirlitið, 2008). 

Stjórnandi þarf einnig að virkja ábyrgð starfsmanna, stjórnandi getur ekki tekið eftir 

öllum samskiptum starfsmanna sinna og er því ábyrgðin hjá starfsmönnum að tilkynna 

stjórnanda eða trúnaðarmanni ef fjandsamleg hegðun á sér stað. Stjórnandi getur verið með 

einstaklingsviðtöl við starfsmenn sína og þar geta starfsmenn tilkynnt um eineltis mál, einnig 

getur verið athugasemdakassi þar sem starfsfólk getur komið tilkynningum sínum áleiðs. 

Koma þarf skýrt fram að þetta sé trúnaðarmál og mun yfirmaður eða trúnaðarmaður fylgja 

því. Skipulag starfsins getur skipt máli þegar kemur að einelti eða annarri neikvæðri hegðun, 

stjórnandi getur skipt verkefnum á milli starfsmanna sem hentar best þeirra persónuleika 

eða styrk. Þegar starfsmenn þurfa að vinna í hópum er gott að taka til greina trú, 

persónuleika, styrk, fötlun, aldur, menntun og menningarlegan bakrunn, því enginn 

einstaklingur er eins og hægt er að koma í veg fyrir að árekstrar myndist sem geta leitt til 

eineltis. Einnig er mikilvægt að stjórnandi fræði starfsmenn sína um það að sýna samvinnu er 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/upload/files/fraedsluefni/baeklingar/einelti_og_kynferdisleg_vef.pdf
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til marks um góðan liðsanda, samtakamátt og almenna virðingu fyrir öðru samstarfsfólki. 

Samvinna er eitt af starfsskilyrðum vinnustaðarins og er framlag starfsmanna hluti af því. 

Hver og einn starfsmaður þarf að vita að starf hans er metið af samstarfsfélögum hans og 

yfirmanni og að það skipti máli fyrir alla heildina. Veitir þetta öryggi fyrir starfsmanninn sem 

hefur síðan jákvæða þýðingu á starfsgetu hans (SFR, e.d.). 

3.3 Viðbrögð við einelti 

Samkvæmt reglugerð 1000/2004 ber atvinnurekanda skylda til að koma í veg fyrir að 

aðstæður skapist sem geta ýtt undir einelti eða annarskonar áreiti. Atvinnurekanda ber 

einnig skylda til að fræða starfsmenn og gera þeim ljóst að einelti eða annarskonar áreiti er 

ekki umborið á vinnustað eins og hefur komið fram (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Ýmislegt er hægt að gera til að sporna við  eða vinna úr einelti á vinnustað. Einstaklingar sem 

verða fyrir einelti eru stundum lengi að átta sig á þeim atburði en þegar þeir hafa loks áttað 

sig á aðstæðunum verða þeir að ákveða með sjálfum sér hvað þeir vilja gera. Margir vilja fá 

afsökunarbeiðni frá gerenda sínum en aðrir vilja hefna sín vegna þeirrar vanlíðunar sem þeir 

urðu fyrir. Þolandi eineltis ætti að geta unnið í sínum málum með stuðningi og styrk frá 

yfirmanni sínum, trúnaðarmanni eða öðrum samstarfsfélögum. Þegar einstaklingur verður 

fyrir einelti á vinnustað finnur hann oft fyrir þörf á að skipta um umhverfi vegna vanlíðunar 

hvort sem það er að biðja um flutning innan í fyrirtækisins eða að segja upp störfum (Rayner, 

o.fl, 2002). 

Fyrirtæki þarf að hafa einhverskonar viðbragðsáætlun gegn einelti. Embætti 

landlæknis gerði áætlun gegn einelti á vinnustað sem er sambærileg áætlun í öðrum 

fyrirtækjum. Í henni kemur fram að starfsmenn stofnunarinnar ættu ávallt að sína 

samstarfsfólki sínu virðingu og kurteisi og væri einelti eða önnur neikvæð hegðun ekki 

umborin á vinnustað. Stjórnanda ber skylda til að tryggja öryggi starfsfólksins og að 

grundvallarreglur vinnustaðarins séu virtar. Nýtt starfsfólk er frætt um reglur og stefnu 

fyrirtækisins í barátunni gegn einelti og er viðbragðsáætlunin gegn einelti kynnt reglulega á 

starfsmannafundum. Ágreiningsmál eða fjandsamleg hegðun getur myndast og valdið 

óþægilegu starfsumhverfi og er mikilvægt að grípa strax inní þær aðstæður til að 

afleiðingarnar verði ekki meiri. Ef einelti á sér stað er þolanda strax veittur stuðningur og er 

samstundis unnið að lausn málsins svo að frekara einelti eigi sér ekki stað. Gripið verður til 

aðgerða gagnvart geranda eineltisins og honum veitt áminning, hann færður til í starfi eða 
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hreinlega vikið úr starfi í samræmi við lög og reglugerðir. Gerandi eineltisins mun ávallt axla 

ábyrgð á eineltinu (Embætti landlæknis, 2013). 

Þegar einelti á sér stað getur úrlausn málsins farið í óformlega- eða formlega 

málsferð. Þegar óformleg málsferð á sér stað er leitað bæði til þolanda og geranda málsins til 

að fá frekari upplýsingar. Í byrjun er þolanda boðið trúnaðarsamtal eða annarskonar ráðgjöf 

og eru aðrir starfsmenn fyrirtækisins ekki upplýstir um málið. Stutt er við bak þolandans og 

öryggi hans eflt og er það gert með því að sjá til þess að hann hafi verkefni sem hæfa honum 

og áfram fylgst með honum. Vandinn er leystur með hjálp ráðgjafa eða yfirmanns og þannig 

er fundin skjót lausn og þolandi getur horfst í augu við geranda sinn með skipulögðum fundi. 

Með formlegri málsferð er rætt við þolanda, geranda og annað starfsfólk sem getur veitt 

einhverjar upplýsingar. Fengin eru frekari gögn eins og tölvupóstar, skilaboð eða önnur gögn 

sem geta nýst við skoðun málsins. Fundin er lausn í málinu og getur sú lausn leitt til 

breytingar á starfsumhverfi með öðrum vinnuaðferðum eða vinnubrögðum og er málinu svo 

fylgt eftir. Gerandinn getur fengið áminningu eða verið færður til innan vinnustaðarins ef 

eineltið er staðfest. Þolanda og einnig geranda er boðin sálfræðileg aðstoð eða annarskonar 

ráðgjöf ef þess þarf, ef gerandi er ekki tilbúinn eða fjandsamleg hegðun hans heldur áfram er 

honum vísað úr starfi og er farið eftir lögum og reglum í því tilfelli. Ef yfirmaður getur ekki 

tekið á málinu getur þolandi leitað til stéttarfélags síns eða vinnueftirlitsins og fengið frekari 

aðstoð þar. Formleg málsmeðferð fer oftast fram ef óformleg málsmeðferð hefur ekki virkað 

og eineltið haldið áfram. Skipulögð viðtöl eru tekin við gerð formlegrar málsferðar og ætti því 

að vera í höndum ráðgjafa eða einhverskonar eineltisteymis sem eru þá starfsmenn 

fyrirtækisins sem þurfa að hafa góða þekkingu á einelti og almennri stefnu vinnustaðarins 

(Embætti landlæknis, 2013). 

 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item19861/version3/Eineltisstefna_EL_Mars_2013.pdf
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item19861/version3/Eineltisstefna_EL_Mars_2013.pdf
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4 Kafli. Aðferðir félagsráðgjafar til að sporna gegn og vinna vinnustaða 
einelti 

Í þessum kafla verður fjallað um sögu félagsráðgjafar, helstu vinnuhætti og kenningar og 

hvað félagsráðgjafinn getur gert á almennum vinnustað til að vinna gegn einelti. 

4.1 Saga félagsráðgjafa... 

Fyrsti menntaði félagsráðgjafinn hér á landi var Guðrún Jónsdóttir, hún sótti nám erlendis 

þar sem félagsráðgjöf var ekki kennd hér á Íslandi. Hún kom heim eftir nám árið 1957 og sótti 

þá um starf sem félagsráðgjafi en það var ekki auðvelt, starfsgreinin ekki þekkt hér á landi og 

ekki margir með menntunina. Hún fékk þó að lokum starf sem félagsráðgjafi hjá  

Barnaverndarnefnd Reykjarvíkurborgar. Árið 1964 stofnuðu Guðrún Jónsdóttir, Margrét 

Margeirsdóttir, Margrét Steingrímsdóttir og Kristín Gústavsdóttir stéttarfélag íslenskra 

félagsráðgjafa en þá voru þær allar starfandi félagsráðgjafar fyrir Reykjarvíkurborg. (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008).  

Upphaf félagsráðgjafarinnar má rekja til kristilegra góðgerðarfélaga sem hjálpuðu 

fjölskyldum sem áttu erfitt í félagslegum aðstæðum. Skipulögð góðgerðarstarfsemi var sett 

af stað í iðnbyltingunni um aldamótin 1900 til hjálpar þeim fátækustu, með það markmið að 

tengja saman stéttir. Margir störfuðu að góðgerðarmálum og voru þeir flest allir 

sjálfboðaliðar en einnig launað starfsfólk. Í upphafi var starf sjálfboðaliða illa skipulagt og 

ómarkvisst en til að bæta úr því var sjálfboðaliðum og öðru starfsfólki boðið uppá námskeið 

sem átti að auðvelda þeim að takast á við og leysa þau vandamál sem upp kunnu að koma í 

störfum þeirra. Í kjölfar námskeiðanna kom í ljós hve þörfin var mikil á sérmenntuðu 

starfsfólki til að leysa ýmis vandamál sem upp komu í starfinu. Þá var stofnaður skóli í 

Englandi, The School of Sociology, 1903 sem starfaði fram til ársins 1912 er hann var 

sameinaður The London School of Economics og varð ein deild innan skólans undir 

Félagsvísindi og stjórnsýslustörf. Starf félagsráðgjafans barst frá Englandi til Bandaríkjanna 

þar sem þróun námsins varð víðtækari en barst sú þróun aftur til Englands á 20 öld (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, o.fl., 2008). 

Fyrsti skólinn þar sem almenn félagsráðgjöf var kennd var stofnaður í Hollandi árið 

1899 og var markmið hans að þjálfa fólk til að vinna við hin ýmsu störf félagsráðgjafa. Það 

var svo árið 1903 sem stofnaður var skóli í Chicago í Bandaríkjunum fyrir kennslu í 



  

20 

félagsráðgjöf. Fram að 20. öld átti félagsráðgjöf enga fræðilega undirstöðu, þekkingin var 

sótt af ýmsum fræðisviðum eins og í félagsfræði, heimspeki, læknisfræði, sálfræði, siðfræði 

og lögfræði. Þróun félagsráðgjafar á Norðurlöndunum hófst ekki fyrr en á 20. öld og getur 

kreppan á fyrri hluta aldarinnar hafa haft einhver áhrif þar á. Árið 1921 var fyrsti 

félagsráðgjafarskólinn stofnaður í Svíþjóð, árið 1937 í Danmörk og árið 1950 í Noregi og sóttu 

Íslendingar mikið til Norðurlandanna til að læra félagsráðgjöf áður en námið hófst í Háskóla 

Íslands (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, o.fl., 2008). 

Nemendur við félagsráðgjöf tileinkuðu sér það helsta á sviði aðferðafræði 

félagsvísinda, eins og megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð, vísindasögu, þróunarsögu 

og hlutverk rannsókna í félagsráðgjöf og öðluðust því nemendur færni í fræðilegum og 

faglegum vinnubrögðum (Háskóli Íslands, 2010). 

Félagráðgjöf hefur mjög breitt svið og bíður fræðigreinin upp á svo marga kosti. 

Félagsráðgjafi getur valið sér það svið sem hentar honum og hans þekkingu og fer það einnig 

eftir hans áhugasviði en félagsráðgjafinn þarf hinsvegar að hafa í huga hver krafa hans er í 

eigin menntun. Svið félagsráðgjafar telst alþjóðlegt og er tvennskonar, annarsvegar 

heilbrigðisþjónusta og hinsvegar félagsþjónusta (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Helstu frumkvöðlar félagsráðgjafar eru Jane Addams og Mary Richmond. Mary 

Richmond vildi leggja mikla áherslu á að vinna með einstaklinginn og þá sérstaklega með 

áherslu á sjálfshjálp. Jane Addams vildi hinsvegar leggja áherslu á hópa- og samfélagsvinnu 

en báðar lögðu þær mikla áherslu á góð vinnubrögð. Félagsráðgjöfin var fyrst hugsuð til að 

hjálpa þeim fátæku en er nú í dag orðin fræðigrein, vísindaleg aðferðafæði sem veitir hjálp til 

fólks sem eiga erfitt í samfélaginu. Félagsráðgjafar hjálpa ekki einungis fjölskyldum sem eiga í 

fjárhags- eða tilfinningalegum erfiðleikum þeir hjálpar þeim einnig að komast í samfélagslegt 

jafnvægi. Starf félagsráðgjafa er orðið mun víðáttumeira en það var í upphafi, sumir 

félagsráðgjafar starfa við hjónabands- og fjölskylduráðgjöf eða við sálfræðilega eða 

læknisfræðilega aðstoð. Einnig starfa þeir inní menntastofnunum, við endurhæfingu, inní 

réttarkerfinu, hjá velferðarþjónustu almennings, á almennum vinnustöðum, hjá 

meðferðarstofnunum og við velferðarþjónustu barna. Skipulag námsins er þannig uppbyggt 

að nemendur geti unnið við hvaða stofnun sem er og hafa þeir þann skilning og færni til að 

geta starfað á fullnægjandi hátt (Farley, o.fl. 2009). 
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4.2 Vinnuaðferðir félagsráðgjafa 

Félagsráðgjöf mætti skýra sem list, vísindi eða atvinnu sem aðstoðar við að leysa vandamál 

hópa og einstaklinga í samfélaginu. Starf félagsráðgjafa í dag felst aðallega í því að draga úr 

vandamálum í mannlegum samböndum og að bæta lífsaðstæður í gegnum bætt mannleg 

samskipti. Til viðbótar hjálpa félagsráðgjafar einstaklingum við að leysa einstaklings og 

persónuleg vandamál (Farley, o.fl, 2009). 

Vissulega er aðaláhersla félagsráðgjafans að hjálpa öðru fólki til þess að bæta 

félagslega virkni og hæfni þeirra til að eiga í betri samskiptum og til að tengjast öðru fólki. 

Hinsvegar eru margar hjálpar stéttir skyldar félagsráðgjöfinni sem einnig aðstoða við tengsl 

og samskipti (Farley o.fl, 2009). 

Félagsráðgjöf er list; það krefst mikillar færni í því að skilja fólk og til þess að hjálpa 

því að hjálpa sér sjálft. Félagsráðgjöf er starfsstétt vegna þess að hún býr yfir einkennum 

sérfræðigreinar. Félagsráðgjafinn reynir að skilja einstaklinginn eða samfélagið til að gera 

rétta greiningu og til að halda áfram meðferð, aðstoða við að leysa vandamál og breyta 

aðstæðum skjólstæðingnum í hag (Farley o.fl, 2009). 

Vegna þess hversu flókið nútímasamfélag er horfir félagsráðgjöf alltaf á heildarsýnina. 

Allt frá upphafi hefur starfið byggst á heildarsýn því í starfi sínu þurfa félagsráðgjafar bæði að 

horfa á einstaklinginn og umhverfið þegar þeir reyna að bæta lífsskilyrði einstaklinga, hópa 

og samfélagsins. Vegna þess að í félagsráðgjöf er unnið með einstaklinga út frá heildarsýn 

býr fagið yfir gríðarlegum þekkingargrunni sem er mjög yfirgripsmikill og hefur fjölbreyttar 

starfsaðferðir. Þó svo að það séu ekki allir sammála um skilgreiningu á fjölbreytileika 

félagsráðgjafar er þó samhljóða álit um að félagsráðgjöf feli í sér sameignlegan grunn í starfi 

sínu, að margar aðferðir séu notaðar í nálgun á vandamáli og að athyglin beinist að 

félagslegu réttlæti. Í námsskrá félagsráðgjafar er gert ráð fyrir að nemandinn kynnist grunn- 

og heildar þekkingu, fagkunnáttu og gildum sem eru nauðsynleg til þess að vinna með 

fjölbreytilegum hópi fólks (Farley o.fl, 2009). 

Félagsráðgjafinn starfar á fjölbreyttan hátt eins og að: 

 Nota gagnrýna hugsun innan ramma félagsráðgjafar 

 Skilja grundvallar gildi fagsins, hafa siðfræðilegan staðal, meginreglur og vinna 

samkvæmt því. 
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 Vinna vinnuna án þess að mismuna fólki, með virðingu, þekkingu og fagkunnáttu 

sem á við hverju sinni og tengist aldri skjólstæðingsins, stétt, litarhætti, menningu, 

fötlun, vanmætti, þjóðerni, fjölskyldugerð, kyni, sambúðarstöðu, þjóðernislegum 

uppruna, kynþætti, trú og kynferðislegri afstöðu. 

 Skilja form og virkni kúgunar, mismununar og nota viðeigandi aðferðir til þess að 

vera málsvari til þess að bæta félagslegt réttlæti. 

 Skilja og túlka sögu félagsráðgjafar, hvernig hún er uppbyggð og samsett í dag og 

hver málefni hennar eru. 

 Nota þekkingu og fagkunnáttu altækrar félagsráðgjafar, sama hvernig kerfi er verið 

að vinna með. 

 Nota kenningarlegan ramma sem er studdur af reynslu til þess að skilja þróun 

einstaklinga og hegðun þeirra í gegnum lífið einnig til þess að skilja samskipti á 

milli einstaklinga, fjölskyldna, hópa, samtaka og samfélaga. 

 Greina, forma og hafa áhrif á félagslegar stefnur. 

 Meta rannsóknir, innleiða niðurstöður rannsókna í starfið og meta eigin inngrip í 

starfi.  

 Nota mismunandi samskiptahæfni eftir því sem við á hvort sem það er að hafa 

samskipti við skjólstæðinga, samstarfsmenn eða samfélagið. 

 Nota yfirumsjón og leita ráða sem á við í félagsráðgjöf. 

 Gegna hlutverki innan formgerðar samtaka, þjónustukerfa og leita að 

nauðsynlegum breytingum (Farley o.fl, 2009). 

 

Félagsráðgjafar velja sér ekki þau vandamál og málefni sem þeir vilja takast á við. Þeir 

fá vandamál, jafnvel mjög erfið vandamál og reyna að hjálpa fólki að leysa þau. Þeir verða 

bæði að vera tilbúnir að hjálpa fólki með persónuleg og einstaklingsbundin vandamál (Farley 

o.fl, 2009). 

Í sögu félagsráðgjafar hefur oft verið reynt að lýsa eiginleikum og tilgangi 

félagsráðgjafar og skilja hvað það er sem gerir hana svo frábrugðna öðrum fagstéttum. 

Félagsráðgjöf hefur komist að því að félagsleg virkni er aðal markmið hennar. Starf 

félagsráðgjafar er til þess fallin að endurheimta, efla og bæta félagslega færni. 
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Félagsráðgjafar hafa fyrir löngu gert sér grein fyrir því að einstaklingar eru ólíkir í hlutverkum 

sínum, á hverjum tíma og einnig manna á milli. Engu að síður getur óvirkni sumra 

einstaklinga verið svo mikil að það hindri þá að þeir geri nokkuð fyrir sjálfa sig (Farley o.fl, 

2009). 

Allir fagaðilar taka mið af heild einstaklingsins, hins vegar þar sem lífið er margslungið 

og flókið og vísindin eru mjög sérhæfð verður hver fagaðili að takmarka sjálfan sig við 

einhverja ákveðna sýn á ástandi mannsins. Læknisfræði sérhæfir sig að mestu leyti í því að 

vinna með þá sem eru veikir. Kennaramenntuninni er beint að því að kenna aðferðir, læra 

kenningar, hvatningu og aðrar hliðar á kennslufræðum. Félagsráðgjöf beinir aðallega sjónum 

sínum að samskiptum einstaklinga við aðra einstaklinga. Hún einblínir á hvernig og með 

hvaða árangri einstaklingurinn framkvæmir félagslegt hlutverk sitt. Félagsráðgjafinn greinir 

félagsleg tengsl og vinnur með skjólstæðingum að því að finna lausn á þeim þáttum sem hafa 

áhrif á félagslega færni og virkni, einnig gefur hann góð ráð til að bæta sambönd og tengingu 

milli einstaklinga (Farley o.fl, 2009). 

Í altækri félagsráðgjöf vinnur félagsráðgjafinn með fjögur kerfi. Í fyrsta lagi, kerfi 

skjólstæðingsins (client system). Í öðru lagi, kerfi til þess að ná fram breytingum (change 

agent system). Í þriðja lagi, kerfi aðgerða (action system). Í fjórða lagi, kerfi skotmarka (target 

system). Kerfi skjólstæðings telur einnig til þeirra einstaklinga sem hagnast af breytingunum 

þó svo að þeir séu ekki beinir skjólstæðingar, á meðan sá einstaklingur sem hvetur til 

breytinga tilheyrir kerfi til að ná fram breytingum. Kerfi aðgerða felur í sér það fólk sem er að 

vinna að því að gera aðstæðurnar betri á meðan kerfi skotmarka eru þeir einstaklingar, 

hópar eða samfélag sem á að breyta eða hafa áhrif á (Farley o.fl, 2009). 

Þegar félagsráðgjafi vinnur með þessi fjögur kerfi getur hann búist við því að vera í 

mörgum hlutverkum eins og: 

 Auðvelda og gera kleift 

 Sáttasemjari/milligöngumaður 

 Sá sem samræmir hlutina 

 Allsherjar stjórnandi 

 Kennari 
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 Sérfræðingur, sá sem metur stöðuna 

 Miðlari 

 Sjá um aðstöðu til starfsemi 

 Frumkvöðull 

 Samningamaður 

 Sá sem virkjar fólk 

 Málsvari 

Félagráðgjafinn vinnur með ýmsar kenningar og er kerfiskenningin ein af þeim og 

tekur hún á þeim áhrifum sem samtök, stefnur, samfélög og hópar hafa á einstaklingana. 

Kerfiskenningin virkar þannig að einstaklingar eru stanslaust í tengslum við mismunandi kerfi 

í umhverfinu. Markmið félagsráðgjafans er að bæta tengsl milli skjólstæðings og kerfanna. 

Kerfin geta verið líkamleg eða vélræn, lifandi eða félagsleg, eða blanda af þessu báðu. Dæmi 

um félagsleg kerfi fela í sér einstaka fjölskyldur, hópa eða félagslegar velferðarstofnanir 

(Farley o.fl, 2009). 

Félagsrágjafinn er ekki einungis að vinna með kerfiskenninguna heldur er hann einnig 

að vinna með vistfræðikenninguna og er micro, mezo og macro mikilvæg kerfi í þeirri 

kenningu. Micro eru líffræðilegir, sálfræðilegir og félagslegir þættir sem hafa áhrif á 

einstaklinga. Mezo eru minni hópar, fjölskylda eða starfshópar sem hafa áhrif á einstaklinga. 

Macro eru stærri hópar, stofnanir, skipulagsheildir, samfélag og menning sem hafa áhrif á 

einstaklinga. Bæði kerfiskenningin og vistfræðikenningin hafa hjálpað fagaðilum með því að 

gefa þeim skipulagðan ramma til þess að greina hin síbreytilegu samskipti manna í 

umhverfinu. Einnig felst í þessum tveimur kenningum tenging á milli hefðbundinna kenninga 

á borð við sálgreiningu og atferlisfræði og gerir fagaðilanum kleift að nota heildarsýn (Farley 

o.fl, 2009). 

Félagsráðgjafinn vill að skjólstæðingur sinn hafi félagslega virkni og er því innri og ytri 

áhrifaþátta kenningin tæki til þess að hjálpa félagsráðgjöfum að útskýra sumar ástæður þess 

að fólk er ekki að ,,virka” rétt í umhverfi sínu. Þörfin fyrir afskipti og hjálp frá félagsráðgjafa 

kemur í ljós þegar fólk hættir að virka í samfélaginu án aðstoðar. Einstaklingar sem geta ekki 

tekist á við félagslegar skyldur sínar né skuldbindingar og þegar vandamál trufla samskipti 
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þeirra innan fjölskyldunnar, í skólanum, í vinnunni eða í öðrum félagslegum hópum þurfa 

þeir einstaklingar að fá hjálp frá félagsráðgjafa til að bæta félagslega virkni sína (Farley o.fl, 

2009). 

Félagsráðgjafinn hefur þekkingu til að nýta margskonar aðferðir og á því auðvelt með 

að finna aðferð til að vinna að forvörnum eineltis og einnig þegar einelti hefur átt sér stað og 

er klínísk félagsráðgjöf ein af þeim, einskonar einstaklingsvinna og handleiðsla. Klínísk 

félagsráðgjöf á það sameiginlegt með allri annarri félagsráðgjafavinnu að helsta markmið 

hennar er að bæta og viðhalda sálfélagslegri virkni einstaklinga, fjölskyldna og minni hópa. 

Klínísk félagsráðgjöf notar kenningar og aðferðir í meðferð á fagmannlegan hátt til þess að 

koma í veg fyrir sálfélagslega óvirkni. Meðferðin er byggð á vitneskju af einni eða fleiri 

kenningum um mannlegan þroska (Farley o.fl, 2009). Sjónarhorn einstaklingsins og vandi 

hans er miðpunkturinn í klínískri félagsráðgjöf og felur í sér bein afskipti af persónulegum 

samskiptum, lífsstuðning og stjórnun mála. Klínísk félagsráðgjöf felur einnig í sér mat, 

greiningu og meðferð sem inniheldur sálfræðimeðferð og ráðgjöf (Farley o.fl, 2009). 

Klínísk félagsráðgjöf snýst um að hjálpa fólki að leysa vandamál. Hún er 

einstaklingsbundin, vísindaleg og listræn. Hún hjálpar einstaklingum með persónuleg 

vandamál jafnt sem utanaðkomandi og umhverfisvandamál. Viðtal og mat eru mikilvæg í 

klínískri vinnu. Breytingar á viðhorfi, hugsunum og hegðun eru áhrif af miklu sambandi 

félagsráðgjafans og skjólstæðingsins. Félagsráðgjafi aðstoðar einstaklinginn að sækja um 

hverja þá samfélgasþjónustu sem hann hefur þörf fyrir. Þessi aðferð felur í sér skilning á 

hugsanlegum áhrifum af líffræðilegum, sálfræðilegum og félagslegum þáttum á hegðun 

einstaklingsins (Farley o.fl, 2009). 

Ein kenning sem notuð er í klínískri félagsráðgjöf er almenna framkvæmdar líkanið 

eða sérfræðivinna (Generalist practice model). Það er mikið notað í dag og byggist á 

lausnaraðferðinni að leysa vandann (problem-solving method) út frá sjónarhorni 

skjólstæðingsins og umhverfi hans. Í fyrstu tekur skjólstæðingurinn þátt í að kynna vandann. 

Oft þegar fólk kemur er það fullt eftirvæntingar um að stofnunin eða félagsráðgjafinn muni 

taka yfir. Byrjunarstigið er að tengjast skjólstæðingnum og er það mjög mikilvægt í ferlinu 

alveg til enda og er einnig mikilvægt að lögð sé áhersla á þátttöku skjólstæðingsins. Á þessu 

stigi tekur skjólstæðingurinn þá mikilvægu ákvörðun hvort hann ætli í meðferðina eða þurfi á 

þessari hjálp að halda. Viðhorf félagsráðgjafans er mikilvægur þáttur í því hver ákvörðunin 
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verður. Með því að sýna áhuga, hlusta á vandann og taka tillit til viðhorfa skjólstæðingsins 

sýnir félagsráðgjafinn að hann ber virðingu fyrir einstaklingnum og ákvörðunum hans. Þegar 

farið er eftir gildum félagsráðgjafar í hverju ferli fyrir sig þá þróast hjálpsamlegt samband 

með samvinnu beggja aðila, á þessu stigi er ekki farið djúpt í vandann. Skjólstæðingurinn 

hefur sitt viðhorf til vandans og félagsráðgjafinn sitt. Þegar lengra er komið, á öðru ferli, mun 

vera litið á vandann með öðru sjónarhorni og hugsanlega einblínt á önnur vandamál. Skráðar 

eru staðreyndir og tímasetning eins og skilningur skjólstæðingsins á vandanum og hvernig  

hann tók á vandanum í fortíðinni, á þessu stigi er skjólstæðingurinn líklegastur til þess að 

vera mjög hjálparlaus og viðkvæmur og þar með meðtækilegastur fyrir meðferðinni. Það er 

mjög mikilvægt á þessu stigi að félagsráðgjafinn hlusti með samúð, sýni viðurkenningu, 

hughreysti og sýni skjólstæðingi sínum að hann hafi trú á getu hans til að takast á við 

meðferðina(Farley o.fl, 2009). 

Hópur til dæmis vinnustaður getur verið hvetjandi og vel virkur þegar meðlimir hans 

eru sammála um markmið sín og skýr skipting hugmynda er á milli meðlima. Starfsfólkið 

leggur það til málanna sem því þykir áhugavert, er samkvæmt þeirra þörfum og einnig 

þörfum annarra á vinnustaðnum. Hvort samfélag eða félagslegt kerfi er virkt eða óvirkt ræðst 

af því hversu móttækilegt eða ómóttækilegt það er fyrir þörfum fólksins sem skapaði það 

(Farley o.fl, 2009). Félagsráðgjafinn hefur færni til að vinna með hópavinnu sem getur reynst 

vel þegar taka þarf á eineltismálum á vinnustað og til að ná betri samvinnu samstarfsfólks. 

Félagsráðgjafinn telur að mikill árangur geti náðst af hópavinnu. Í hópavinnu eru oftast 

formlegir og óformlegir hópar, vinnustaður er til dæmis tegund af formlegum hóp en 

vinahópur tegund af óformlegum hópi (Farley o.fl, 2009). 

Fólk er félagslynt og því meira sem það “fattar” sjálft sig, því meira sjá þau hópinn og 

samfélagið í heild. Fólk býr ekki á eyðieyju, velferð þeirra og tilvera er bundin því að ná 

árangri í samskiptum við annað fólk og inní það fellur hópvinnan. Það markmið sem fólk nær 

með hjálp hópvinnu, er að skilja að það er manneskjan sjálf sem stjórnar lífi sínu en ekki 

einhver annar og þarf því hún að læra að bera ábyrgð á eigin gjörðum og skella ekki skuldinni 

yfir á aðra. Fólk þarf ekki aðeins að vera elskað, það þarf að vita að þeirra er þörf og 

skilningur sé fyrir hendi á líðan þeirra. Ótti við að vera ekki elskaður er til staðar í huga okkar 

eins og þráin fyrir nánum tengslum og vináttu (Farley o.fl, 2009). 

Einangrun er ekki endilega líkamleg, alkunna er að hægt er að vera einmana í miðju 

hóps. Starfsfólk sem vinnur undir sama þaki á vinnustað verður stundum einangrað frá hvort 
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öðru. Ekkert er eins einmanalegt og tilfinningin sem er á milli einstaklinga þegar þeir geta 

ekki tjáð sig. Manneskjan er háð tengslum við aðrar manneskjur, næstum því allt sem er gert 

í lífinu hefur verið gert í tengslum við hópa og hópvinnu (Farley o.fl, 2009). 

Hópvinna er aðferð til að hjálpa fólki að ná markmiðum sínum og bæta lífskjör sín.  

Hópaðferðirnar geta hjálpað hópnum til að : 

 Ná settum markmiðum. 

 Ná breytingum sem hrjá einstaklings, fjölskyldu, og/eða vinnu vandamál.  

 Þróa sjálfsöryggi og betra líf fyrir einstaklinginn. 

 

Meðferð sem samanstendur af sjálfsöryggi og persónulegri uppfyllingu getur styrkt 

einstaklinginn að ná þeim árangri sem hann hefur sett sér (Farley o.fl, 2009). 

Tilgangur hóps er oftast sá sami en hópstjóri verður að útskýra fyrir hverjum og 

einum tilgang stofnunarinnar sem hópurinn tilheyrir, markmið einstaklinganna í hópnum og 

hópnum yfir höfuð. Hlutverk félagsráðgjafa í hópavinnu er að undirbúa, skipuleggja hópana, 

tilgang hópsins og dagskrána. Félagsráðgjafinn er ábyrgur fyrir hverjum og einum einstaklingi 

og hópnum í heild. Hann verður að hafa þekkingu á því sviði sem hópurinn snýst um. 

Hópurinn samanstendur af tveim einstaklingum eða fleiri sem hittast augliti til auglitis, 

einstaklingur þarf að vera meðvitaður um að hver og einn tilheyrir hópnum og tengjast á 

einn eða annan hátt til að ná markmiðunum saman, hópvinna er byggð á þekkingu um þarfir 

fólks sem þarfnast hvors annars. Hópvinna beinist ætíð að ákveðnum markmiðum sem felur í 

sér að félagsráðgjafinn skipuleggur hópvinnuna með fólkinu í hópnum. Markmiðin geta verið 

margskonar svo sem fræðsla, aðstoð við að ná persónulegum þroska, meðferð vegna vanda 

eins og eineltis. Einstaklingar í hópnum sækja í styrk og stuðning hver hjá öðrum, í hópavinnu 

eru opnar umræður sem nást ekki í einstaklingsviðtölum (Farley o.fl, 2009). 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um einelti á vinnustöðum. Einelti er ofbeldi og getur haft 

slæm áhrif á þá sem verða fyrir því. Forvarnir og úrlausnir eru mikilvægar og þurfa þær því að 

vera öflugar til að vekja fólk til umhugsunar. Algengt er að áhorfendur eineltis gera sér ekki 

grein fyrir alvarleika þess og þora því ekki að taka afstöðu (Regnbogabörn, e.d.). 

Einelti á vinnustað hefur alvarlegar afleiðingar bæði á þolendur þess og einnig á rekstur 

vinnustaðarins og annað starfsfólk. Þolendur eineltis verða fyrir líkamlegri og andlegri 

vanlíðan sem getur svo smitað úr frá sér með fjarveru í vinnu og myndað þannig aukið álagi á 

aðra starfsmenn. Einelti er endurtekið áreiti sem getur varað í langan tíma og veldur þolanda 

þess mikilli vanlíðan og almennri streitu, einstaklingur getur orðið þunglyndur og kvíðinn 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Yfirmaður á vinnustað þarf að hafa í huga þegar gengið er að eineltismáli hversu 

viðkvæmt það er gagnvart þolanda, yfirmaður þarf að taka á málunum í samstarfi við 

þolandann til að leysa allan þann ágreining sem hefur komið upp. Einnig þarf yfirmaðurinn 

að gera starfsfólki ljóst að það hefur afleiðingar í för með sér að leggja einstakling í einelti og 

þannig hegðun er ekki liðin innan vinnustaðarins og verður geranda þess vikið úr starfi ef 

áframhaldandi einelti verður. Stefna og eineltisáætlun þarf að vera til staðar og þarf 

stjórnandi að koma því í framkvæmd og fylgja þeirri stefnu eftir með því að halda reglulega 

starfsmanna þar sem áætlun og stefna er kynnt (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Stjórnandi fyrirtækis þarf bæði að bera hag fyrirtækisins og velferð starfsmanna þess 

fyrir brjósti. Innan fyrirtækis getur einelti haft skaðleg áhrif bæði fjárhagslega og einnig á 

starfsanda innan veggja þess. Þolendur eineltisins eru ekki þeir einu sem finna fyrir streitu í 

vinnu, heldur finna einnig samstarfsfélagar þeirra fyrir spennu, streitu og jafnvel vinnuálagi 

vegna andlegrar og líkamlegrar fjarveru þolandans (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Kreppan hefur styrkt marga áhættuþætti þegar kemur að einelti á vinnustað, bæði 

hjá stjórnendum og samstarfsmönnum. Togstreita getur myndast á milli stjórnenda og 

starfsmanna vegna uppsagna eða breytingu á starfsstöðu. Mikið vinnuálag getur myndast 

vegna manneklu og neikvæðra áhrifa frá starfsfólki (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012). 

Vinnuhættir og hugmyndafræði félagsráðgjafans henta vel í vinnu gegn einelti á vinnustað og 
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að takast á við afleiðingar þess. Mikil ábyrgð hvílir á herðum stjórnenda og eiga þeir erfiðara 

með að hafa augun á öllum starfsmönnum og öllum samskiptum sem á milli þeirra fara. 

Félagsráðgjafinn vinnur gegn mannréttindabrotum sem einelti fellur undir. Markmið 

félagsráðgjafans er að vinna að lausn gegn félagslegra og persónulegra vandamála sem og 

félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafinn vinnur með kenningar einsog kerfis- og 

vistfræðikenninguna sem gefur honum heildarsýn á aðstæður sem myndast þegar 

vinnustaðaeinelti á sér stað. Félagsráðgjafinn vinnur einnig með klíníska félagsráðgjöf og 

hópavinnu sem gæti notast við að koma í veg fyrir eða vinna gegn einelti á vinnustað. Að 

ofangreindu er ljóst að það þurfi að rannsaka enn frekar einelti á vinnustöðum, þar sem 

þetta er mikilvægt málefni. Þá er það von mín og trú að þessi ritgerð komi til með að auka 

áhuga annarra á málefninu. 
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Umræður 

Tilgangur með þessari heimildaritgerð var að skoða einelti á vinnustað, hvernig kreppan 

hafði áhrif á aukið einelti og hvað félagsráðgjafinn getur gert til að vinna gegn því. Þegar 

einelti á sér stað innan vinnustaðar snerta afleiðingarnar ekki þolandann einan heldur á 

rekstur fyrirtækisins og starfsmenn innan þess. Þegar mikil streita á sér stað getur eineltið 

orðið meira og hefur kreppan haft þær afleiðingar. Nauðsynlegt hefur verið að segja upp 

starfsfólki og einnig hefur þurft að færa til mannskap sem getur skapað neikvæðar 

afleiðingar og myndar þannig fjandsamlegt andrúmsloft. Stjórnanda vinnustaðarins ber að 

tryggja öryggi starfsmannsins og útkljá alla fjandsamlega hegðun, hann ber ábyrgð að koma í 

veg fyrir frekara einelti og þarf því að gera áætlun og mynda stefnu fyrirtækisins gegn einelti. 

Mikil ábyrgð hvílir á stjórnanda að fylgjast með allri neikvæðri hegðun og getur það reynst 

honum erfitt þá sérstaklega þegar fyrirtækið er stórt og margir starfsmenn þar starfandi. 

Stjórnandi getur ráðið trúnaðarmann eða öryggismann sem getur unnið að málum með 

honum eða veitt honum stuðning og leiðbeint. Félagsráðgjafinn getur reynst vel í því starfi 

þar sem hann hefur kunnáttu og reynslu af margskonar viðkvæmum málum eins og einelti 

getur verið.  

Í þessari ritgerð var fjallað um altæka félagsráðgjöf, klíníska félagsráðgjöf og 

hópavinnu sem vinnu úrræði gegn einelti og telur höfundur það vera góðan kost fyrir 

fyrirtæki. Bæði með klínískri félagsráðgjöf og hópavinnu getur félagsráðgjafinn unnið með 

formlegri og óformlegri málsmeðferð eins og fjallað er um í ritgerðinni. Klínísk félagsráðgjöf 

getur hentað vel í óformlegri málsferð þar sem rætt er við þolandann og fundið út hvað hann 

vill að gert verði í málinu. Félagsráðgjafinn getur veitt honum mikinn stuðning og unnið með 

þær afleiðingar sem einelti orsakaði og einnig er rætt við gerandann og unnið í hans málum. 

Hópavinnan væri hentug í formlegri málsmeðferð þar sem talað er við allan hópinn eða aðra 

starfsmenn fyrirtækisins því mikil reiði eða vorkunn getur myndast í garð geranda og þolanda 

og þarf því að vinna með allan hópinn til að ná samheldni aftur og einnig að vinna með 

þolandann og gerandann saman og styrkja samband þeirra og gera það jákvætt og ná 

samheldni.  

Einsog kom fram í rannsókn sem fjallað var um í þessari ritgerð þá hafði 

efnahagshrunið þær afleiðingar að einelti varð meira innan vinnustaða og því minni 
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samvinna og samheild. Höfundur telur því hópavinnu vera kjörin aðferð til að ná betra 

samstarfi og því aukið starfsgleði starfsmanna. Félagsráðgjafinn hefur einnig kunnáttu í 

viðtalstækni og gerð spurninga kannana og telur því höfundur það kjörin tækni til að útbúa 

áhættumat eða starfsmannaviðtöl. 

Jane Addams og Mary Richmond sem eru tvær af þeim þekktustu félagsráðgjöfum 

unnu með samhjálp og hópavinnu sem er mikil andstæða þar sem samhjálp felst aðallega í 

að vinna með einstaklinginn og fá hann til að hjálpa sér sjálfur. Höfundur telur klínísk 

félagsráðgjöf vera hentugt verkfæri til að vinna með samhjálp og er einnig heppilegt tæki við 

að vinna með vinnustaðareinelti. Hópavinnan sem Jane vann með er góð leið til að ná betri 

samvinnu starfsmanna. Höfundur telur hópavinnan vera gott verkfæri í vinnustaðareinelti til 

að ná góðri samheldni á ný og ekki síst eftir efnahagshrunið og hvernig það lamaði flest alla 

vinnustaði og bjó til neikvætt andrúmsloft. Höfundur telur efnahagshrunið hafa haft þær 

afleiðingar að starfsandi og almenn starfsánægja hefur minkað og í kjölfar aukið einelti og 

fjandsamlega hegðuð. Höfundur telur einnig að starf félagsráðgjafans gæti reynst vel til 

vinnu gegn einelti og til að ná góðum starfsanda. Félagsráðgjafinn gæti einnig verið kjörinn 

starfskraftur til að deila ábyrgðinni með stjórnanda, þar sem stjórnandi hefur ekki augu með 

allri hegðun starfsmanna en gæti félagsráðgjafinn verið betri stakk búinn að fylgjast með því 

sem og að sinna öðrum verkefnum sem tengjast öryggi starfsmanna. 
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