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Útdráttur 

Sífellt er verið að styrkja samskipti á vinnustöðum í þeim tilgangi að auka starfsánægju, draga 

úr starfsmannaveltu og auka gæði þjónustu. Samskipti hafa einnig breyst á síðustu árum 

vegna örra tæknibreytinga og hrun efnahagskerfsins gerði að verkum að störf lögðust af, 

verkefni fluttust milli fólks og hagrætt var á fleirum sviðum. Allt hefur þetta reynt á samskipti 

bæði starfsmanna og stjórnenda. Nú sem áður er einnig kynslóðabil á vinnumarkaði auk þess 

sem hann er kynskiptur. Þannig eru starfsmenn sveitarfélaga um 70% konur og 30% karlar. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða einelti og annað áreiti, starfsanda og 

starfsmannatamtöl hjá félagsmönnum Kjalar. Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar: (1) 

Er einelti eða annað óæskilegt áreiti til staðar á vinnustöðum Kjalar og ef svo er, hverjir eru 

gerendur? (2) Hvernig er starfsandinn á vinnustöðunum og hvaða áhrif hefur hann á tíðni 

eineltis eða annarra áreita? (3) Hvernig er líðan starrfsmanna í samskiptum við stjórnendur og 

hver er eftirfylgni í kjölfar starfsmannasamtala? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 7% þeirra sem starfa hjá sveitarfélögum, 10% 

starfsmanna hjá ríkinu og 3% hjá öðrum vinnuveitendum, verði fyrir einelti frá samstarfsfólki 

og/eða yfirmönnum. Einelti af hálfu viðskiptavina og/eða skjólstæðinga mældist 3%. 

Starfsandinn var almennt hvetjandi/styðjandi og afslappaður/þægilegur. Marktæk tengsl eru 

við tíðni eineltis sem hefur áhrif á starfsanda, hvort sem um var að ræða vinnustaði sem voru 

hvetjandi og styðjandi, lítið afslappaður og þægilegur og stífur og reglufastur af hálfu 

samstarfsmanna og/eða yfirmanna. Almenn ánægja virðist ríkja með stjórnun vinnustaða. 

Starfsmannasamtölum var aðeins fylgt eftir í 40% tilfella og um 30% svarenda greindu frá að 

það hefði verið með öðrum hætti heldur en svarmöguleikar gáfu til kynna. 

Í ljósi þessara niðurstaðna væri gott ef starfsmenn og stjórnendur áttuðu sig á alvarleika 

eineltis og hvernig hann endurspeglast í starfsanda á vinnustöðum. Einnig er mikilvægt að 

hafa í huga að ef starfsmannasamtöl eiga að þjóna sínum tilgangi þá þarf að fylgja þeim betur 

eftir með þarfir vinnustaðarins og starfsmanna að leiðarljósi. 
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Abstract 

Communication in the workplace is continually being strengthened in order to increase job 

satisfaction, reduce turnover and increase service quality. Rapid technological changes have 

also effected communication and the collapse of the economy caused projects to be cancelled, 

moved between people and optimization in various areas. All this has strained communication 

in the work place, for both employees and management. In addition there is both a gender 

segregation and a generational gap in the labour market, with local governments employing 

70% women and 30% men. The purpose of this study was to look at bullying, other 

harassment, morale and employee interviews by members of Kjölur. We set out with three 

research questions: (1) Is bullying or other inappropriate harassment present in the workplaces 

of Kjölur, and if so, who are the perpetrators? (2) How is the morale in the workplace and 

how does it affect the incidence of bullying or harassing others? (3) How do employees feel in 

communication with managers and how are employee interviews followed up? The study 

indicates that 7% of those employed in municipalities, 10% of employees of the State and 3% 

of those working for other employers, have been bullied by co-workers and/or supervisors. 

Bullying by customers and/or clients was 3%. The morale was generally 

encouraging/supportive and relaxed/comfortable. Significant relationship was shown between 

the prevalence of bullying and morale, whether it was in workplaces encouraging and 

supportive, relaxed and comfortable or with stiff and tight regulation by colleagues and / or 

superiors. General satisfaction seems to be in management workplaces. Staff interviews were 

followed up in 40% of cases and in 30% of cases it had been done differently than indicated. 

In light of these findings employees and managers need to realize the seriousness of bullying 

and how it reflects in the morale in the workplace and if employee interviews are to serve its 

purpose they need to be followed up with the needs of the workplace and employees in mind. 

Keywords: Employment, bullying, communication, harassment, employee interviews. 
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Þakkarorð 

Þátttakendum sem svöruðu kalli mínu og tóku þátt í rannsókninni þakka ég kærlega fyrir. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum Hjördís Sigursteinsdóttir aðjúnkt við félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri fyrir góða leiðsögn í þessu verkefni. Eiginmanni mínum Skúla Rúnari 

Árnasyni vil ég þakka sérstaklega fyrir góðan og ómetanlegan stuðning og hvatningu.  
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Inngangur 

Stjórnendur og yfirmenn á vinnustöðum ríkis og sveitarfélaga þurfa að horfa til margra 

þátta í sínum störfum þar sem um er að ræða opinberan vinnumarkað með þeim reglum sem 

um hann gilda. Hættumerkin geta verið víða innan opinbera vinnustaðarins og sýndi rannsókn 

að við samdrátt og breytingar á vinnustöðum í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 jókst 

vanlíðan starfsfólks, veikindafjarvistir urðu tíðari og einnig samskiptavandamál meðal 

starfsmanna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Ásta Snorradóttir, og Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2014). 

Vald yfirmanns yfir öðrum er ekki nauðsynlegt til að árangur náist á vinnustað. 

Beiting valds þarf hins vegar að vera skynsamleg, hvetjandi, styðjandi og leiða til góðra 

verka. Áhrifamáttur valds er verulegur og getur leitt til spennu, deilna og árekstra milli 

starfsmanna (Haukur Þór Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Ýmsar leiðir eru til að halda utan um starfsmannahópinn svo hann tapi ekki eldmóði 

og vellíðan á vinnustað (Xanthopoulou, Bakker og Ilies, 2012). Umhyggja fyrir starfsfólki 

þýðir að „láta sig varða…“, „vernda og láta sér annt um velferð…“, (Íslensk 

samheitaorðabók, 2016). Stjórnendur þurfa að láta sig varða velferð starfsmanna sinna því 

vellíðan þeirra skilar sér aftur til baka (Árelía Guðmundsdóttir og Ingibjörg Birna Ólafsdóttir, 

2014). Hvatning í starfi skorar hátt þegar horft er til þeirra þátta sem snúa að starfi og innri 

hvötum (Vera Víðisdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2016).  

Samskipti og starfsandi 

Í nútímasamfélagi verður ekki komist hjá því að eiga samskipti við annað fólk. 

Vinnustaðamenning hefur verið nokkuð rannsökuð hér á landi með Denison aðferðafræði og í 

rannsókn Gylfa Dalmann og fl. (2011), komust þau að því að margt eigi íslenski 

vinnumarkaðurinn sameiginlegt. Meðal annars skýra og markvissa stefnu, þ.e. að 
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framtíðasýnin er skýr og skiplagsheildin reiðubúin að fara eftir henni. Hins vegar er lágt skor í 

samhæfingu og samþættingu.  

Í daglegu lífi þarf að eiga samskipti við fólk sem er ólíkt manni sjálfum, fólk af annarri 

kynslóð, fólk úr öðrum menningarheimum og fólk með aðra sýn á lífið og tilveruna. Á 

vinnustöðum gengur allt út á samskipti, þ.e. að hlusta á það sem sagt er, túlka það sem er sagt 

og endursegja það öðrum. Í þessu ferli getur margt farið úrskeiðis vegna þess að ekki er 

hlustað, fyrirmæli eru óljós eða að farið er úr einu í annað í framsögu. Því má búast við að ef 

sex manns eða fleiri taka við fyrirmælum upplifi allir frásögn sjötta mannsins með öðrum 

hætti (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Á vinnustöðum skipta samskipti miklu máli fyrir alla starfsmenn og vinnustaðinn í 

heild sinni hvað varðar þjónustustig og starfsmannaveltu. Stjórnendur eru meðvitaðir um 

mikilvægið og fyrirtæki eru sífellt að reyna velja millistjórnendur með það að markmiði að 

þeim takist að halda samskiptum í góðu jafnvægi. Við ráðningar millistjórnenda er gjarnan 

lagt mat á persónuleika þeirra og hæfni til að hafa góða yfirsýn yfir vinnustaðinn í heild sinni 

(Leon, Medina, Arenas, og Munduate, 2015). 

Andrúmsloft á vinnustað þarf að vera þannig að þar ríki lýðræði, að fólk þori að vera 

það sjálft og búi ekki við ótta og óöryggi. Einkenni á góðum vinnustað er að vandamál eru 

rædd í vinsemd með það að markmiði að leysa þau en ekki til að koma höggi á sökudólg 

(Vellíðan í vinnunni, 1994). Þrungið andrúmsloft á vinnustöðum getur dregið úr starfsánægju 

meðal starfsmanna, haft neikvæð áhrif á aðgæslu þeirra í starfi og dregið þannig úr gæðum 

þjónustu við skjólstæðinga og skapað óöryggi hjá þeim (Murray, 2009).  

Miklar umræður voru í lok 20. aldar um þær áherslur í stjórnun sem yrðu á tuttugustu 

og fyrstu öldinni. Stofnanir yrðu að undirbúa sig vel ef þær ættu að ná langtíma árangri. Spáð 

var verulegum breytingum, aðallega vegna örrar þróunar og nýrrar tækni, sem og vaxandi 
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hnattvæðingar. Sú staðreynd var umrædd að breytingar myndu valda ókyrrð og óvissu, sér í 

lagi hjá fyrirtækjum í mikilli samkeppni (Hitt, Haynes, og Serpa, 2010). 

Hjá starfsmönnum sem eru almennt ánægðir í vinnu getur starfsánægja þeirra horfið 

og starfsleiði orðið áberandi. Sveiflur sem þessar geta skýrt vinnutengda vellíðan sem og 

þátttöku á vinnumarkaði, jákvæð áhrif eða ástríðu, samskipti starfsmanna við vinnufélaga og 

viðskiptavini. Líf utan vinnunnar og árangur í starfi. Það sem hefur áhrif á þessar sveiflur er 

hvernig starfsmenn meta einstaka þætti í vinnunni; mikilvægi húmors, skilnings, vonar og 

jafnvægis milli færni og áskorana (Xanthopoulou, Bakker, Ilies og fl. 2012).  

Starfsmannasamtöl  

Starfsmannasamtöl hafa verið að þróast og festa sig í sessi hjá ríki (Ágústa H. 

Gústafsdóttir, Ásta Möller og Ómar H. Kristmundsson, 2012) og sveitarfélögum. Í 

mannauðsstefnu Akureyrarbæjar segir að markmið með starfsmannasamtölum sé „…að gefa 

starfsmönnum og yfirmönnum tækifæri á að ræða saman við þægilegar aðstæður um starfið, 

frammistöðu og framtíðina…“, einnig „…að bæta samstarfið og auka starfsánægju, og að 

meta þörf á fræðslu til að nýta hæfileika starfsmanna til fulls…“ (akureyri, e.d. 2016).  

Í kjarasamningi Kjalar stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga er ákvæði 

þessa efnis í 10. kafla kjarasamnings sem gildir til 31. mars 2019: „Starfsmaður á rétt á 

starfsþróunarsamtali einu sinni á ári. Starfsmaður getur óskað eftir starfsþróunarsamtali og 

skal það veitt svo fljótt sem auðið er.“ Í skýringum er tekið fram um hvað skuli fjallað í 

samtalinu. Sem dæmi er farið yfir starfslýsingu, frammistöðu, markmið og hugsanlegar 

breytingar á störfum. Þá skal líka ræða óskir starfsmanns um símenntun og möguleika á 

starfstengdu námi.  

Samtölin hafa farið þannig fram að notast er við sérstök samtalseyðublöð sem eru 

kaflaskipt og er farið yfir hvern málaflokk fyrir sig og gátlista sem fylgir. Fjallað er almennt 

um starfið og frammistöðu. Í þriðja þætti er fjallað um starfsþróun og óskir starfsmanns og í 
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fjórða og síðasta þætti er rætt um markmið sem starfsmaður setur sér í samráði við yfirmann í 

samtalinu (Gylfi Dalmann og Svala Guðmundsdóttir, 2013).  

Ekki er að finna margar rannsóknir sem sýna ánægju eða niðurstöður og eftirfylgni 

með starfsmannasamtölum.  

Ágreiningur og áreiti 

Á vinnustöðum er sífellt verið að gera alls konar breytingar á störfum, verkefnum og 

skipulagi vinnunnar sem geta leitt til ágreinings. Þegar breytingar eru gerðar á verkefnum þá 

skapast yfirleitt ósamkomulag eða skoðanaágreiningur sem kemur oft við aðstæður fólks í 

hópavinnu (Simons og Peterson, 2000). Hægt er að tala um þrjár mismundi tegundir 

ágreinings þ.e. hvernig hægt er að útskýra tengsl ágreinings og erfiðra tækniverkefna og þegar 

blandað er saman verkefnaágreiningi og persónulegum ágreiningi. Harkalegur ágreiningur um 

verkefni kemur af stað persónulegum ágreiningi (Simons og Peterson, 2000). Traust innan 

hópsins minnkar eftir ágreining af þeim toga. Illa skilgreindur ágreiningur verður þegar traust 

vantar milli þeirra sem starfa saman í teymi. Traust er lykill að því að ná árangri í starfi eða 

verkefnum og komast um leið hjá persónulegum ágreiningi (Simons og Peterson, 2000).  

Erfið samskipti þar sem djúpstæður ágreiningur er til staðar geta leitt til eineltis þegar 

átök fara stigvaxandi. Þessar aðstæður geta skýrt upptök eineltis að einhverju leyti (Leon-

Perez, Medina, Arenas og Munduate, 2015). Upptök erfiðra samskipta sem verða síðan að 

einelti er oft á tíðum hægt að tengja við breytingar á vinnustað svo sem vegna niðurskurðar í 

starfsmannahaldi. Starfsmenn upplifa þá breytingar sem mikla ósanngirni (Hoel og Salin, 

2003).  

Einelti 

Einelti á íslenskum vinnustöðum hefur mælst 4-17% og sýna margar rannsóknir 

svipaða niðurstöðu (Hildur Friðriksdóttir o. fl., 2002; Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012; 

Fjármálaráðuneytið, 2008, 2010). Fjármálaráðuneytið efndi til viðamikillar fræðslu um einelti 
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eftir rannsókn sína árið 2008 en samkvæmt niðurstöðum könnunar árið 2010 hafði mjög lítið 

dregið úr því (Fjármálaráðuneytið, e.d. 2010). Hugtakið „einelti“ á vinnustöðum getur verið 

erfitt að skilgreina og þar af leiðandi getur risið ágreningur um hvað flokkist undir einelti og 

hvað ekki. Í reglugerð nr. 1009/2015 sem Vinnueftirlitið gaf út á grundvelli laga um öryggi og 

hollustu á vinnustöðum er skilgreining í 3. gr. á hugtakinu einelti: „Síendurtekin 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. Skoðanaágreiningur eða 

ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.“ Stofnunum og fyrirtækjum ber að 

gera „áhættumat“ sem er skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað, sbr. XI. kafla 

laga nr. 46/1980 um vinnuvernd og reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs 

á vinnustöðum, nr. 920/2006. Framkvæmd er kerfisbundin athugun á vinnuaðstæðum til þess 

að kanna hvort eitthvað í vinnuumhverfinu, vinnuskipulaginu eða framkvæmd vinnunnar geti 

hugsanlega leitt til andlegs eða líkamlegs tjóns, þar á meðal eineltis. Að lokinni gerð 

áhættumats skal gerð áætlun um heilsuvernd og forvarnir þar sem tilgreindar eru fyrirhugaðar 

úrbætur í samræmi við niðurstöður áhættumatsins. Einnig þarf að tryggja eftirfylgni og skal 

áætlunin endurskoðuð reglulega (Vinnueftirlitið, e.d. 2016).  

Sá stóri streituvaldur sem einelti er hefur verið vaxandi bæði í skólum og á 

vinnustöðum. Talið er að bæði andleg og líkamleg vandamál hrjái þá sem verða fyrir einelti 

og einnig verður vart við svefntruflanir. Svo alvarleg geta þau verið að líkja má við einkenni 

áfallastreituröskunar (Nielsen, Tangen, Idsoe, og fl., 2015). Þó er enn ekki staðfest að einelti 

geti talist undanfari áfallastreituröskunar. Upplýsingum var safnað saman bæði í skólum og á 

vinnustöðum til að finna tengsl milli eineltis og einkenna áfallastreituröskunar. Jafnframt var 

kannað hvort sálfræðileg greining á áfallastreituröskun nái yfir afleiðingar eineltis. Að 

meðaltali voru 57% fórnarlamba greind með einkenni áfallastreituröskunar í samræmi við 

greiningarviðmið (Nielsen, Tangen, Idsoe, og fl., 2015). Vegna skorts á langtíma rannsókn og 
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rannsóknum á klínískum viðtölum þá gaf þessi rannsókn ekki afgerandi niðurstöðu um að 

einelti sé orsök á einkennum líkt og áfallastreituröskun (Nielsen, Tangen, Idsoe og fl., 2015).  

Einnig sýna rannsóknir tengsl á milli langtíma eineltis og einkenna hjá þolendum, t.d. 

kvíða, þunglyndis, svefnerfiðleika, pirrings, skorts á einbeitingu og aukinna veikindafjarvista 

(Guðbjörg Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004).  

Þolendur kvarta yfir einkennum eins og vöðva- og beinverkjum, þreytu og 

meltingarvandamálum. Hegðun geranda eða gerenda sem nær að kalla fram slík ofsafengin 

viðbrögð hjá þolanda er til dæmis virðingarleysi (hunsun), vantraust (treysta ekki fyrir 

verkefnum) og niðrandi umtal þar sem gert er lítið úr þolandanum bæði í eintali og fyrir 

framan aðra. Hópamyndanir á vinnustöðum geta leitt til eineltis gagnvart þeim sem standa 

oftar en ekki þar fyrir utan (Hoel og Salin, 2003). Í einelti felst oft misbeiting eða misnotkun 

valds eða yfirvalds innan stofnunarinnar. Eineltishegðun veldur tilfinningum sem gera 

fórnarlambið óvarið og draga verulega úr hugrekki viðkomandi (Murray, 2009). 

Könnun sem Hjördís Sigursteinsdóttir (2012) gerði um einelti og líðan starfsfólks 

sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga sýndi að konur urðu frekar fyrir einelti en karlar og 

var munurinn um 4%. Þá kom fram að þeir sem urðu fyrir einelti fundu ekki fyrir stuðningi á 

vinnustað, voru ekki eins ánægðir með stjórnun á vinnustaðnum og höfðu meiri löngun til að 

hætta í starfi.  

Undanfarin 15 ár hefur áhugi á rannsóknum á einelti á sviði vinnu- og 

skipulagssálfræði aukist, en niðurstöður rannsókna á þessu atferli virðast benda til breytinga á 

algengi eineltis. Þessi mismunur getur stafað af mismunandi flokkun og notkun á hugtakinu 

einelti. Agervold (2007) bendir á að oft er erfitt að skilgreina og afmarka einelti en hægt væri 

að ákveða það til að gera samanburðinn markvissari. 

Rannsakað hefur verið hvernig geðþótti stjórnanda, umbreytingar og stjórnunarstíll 

hafa áhrif á einelti í vinnuhópum. Þegar forystuhlutverk stjórnanda hafði bein eða óbein áhrif 
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á hóp kom fram vísbending um einelti meðal undirmanna. Stjórnunarstíll sýndi að fleiri 

breytur höfðu áhrif gagnvart einelti en afskiptaleysi stjórnanda. Greining á óbeinum 

áhrifaþáttum sýndu tengsl á milli breytilegra stjórnunarhátta og eineltis og að einungis hluti 

eineltis fannst hjá þeim sem voru með samþykktan stjórnunarstíl af samstarfsfólki (Nielsen, 

2013). 

Kynbundið og kynferðislegt áreiti 

Oft er talað um kynbundið áreiti í sömu andrá og talað er um kynferðislegt áreiti, en 

þetta er sitt hvort hugtakið. Kynbundið áreiti beinist að kyni viðkomandi, karli eða konu, og 

birtist sem ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun og hefur áhrif á sjálfsvirðingu (self- esteem) 

og sjálfsöryggi (self-confidence) viðkomandi (jafnretti e.d. 2016).  

Undir hugtakið kynferðislegt áreiti fellur hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í 

óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, 

auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 

líkamleg (3.gr. reglur um einelti og fl. Vinnueftirlitið, 2015), jafnframt sem hugtakið 

„kynferðislegt áreiti“ er skilgreint í 17. gr. laga nr. 96/2000.  

Út frá skilgreiningunni á kynbundnu áreiti segir í 3.gr. reglugerðar um einetli 

1009/2015er það hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir 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 fyrir viðkomandi. Hér er 

átt við hvers konar áreiti sem kynið verður fyrir eins og niðrandi umræðu og/eða móðgandi 

hegðun sem tengist kyni. Hegðunin getur einnig verið óvelkomin líkamleg snerting.  

Flestir vinnustaðir hafa brugðist við með því að gera áætlanir um hvernig taka eigi á 

kynferðislegu áreiti, komi það upp. Flestir reyna að koma í veg fyrir að slík hegðun sé á þeirra 

vinnustað. Í bæklingi Reykjavíkurborgar (2009) segir að „... einelti og áreitni geta komið 

http://www.jafnretti.is/
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niður á frammistöðu starfsmanns og komið í veg fyrir að hann njóti sín í starfi ...“ Að þessu 

sögðu er augljóst að áreiti er mjög alvarlegur hlutur þar sem sjálfsmynd þolanda er fótum 

troðin og upplifun hans er kvíði, depurð, öryggisleysi, minnimáttarkennd og örvænting.  

Mikilvægur hluti kenninga um kvenfrelsi snýst um kynferðislegt áreiti. 

Birtingarmyndin er langoftast sú að karlkyns yfirmenn áreita konur sem eru undirmenn 

(McLaughlin, Uggen, og Blackstone, 2012). Í rannsókn Starfsgreinasambands Íslands (2015) 

kom fram að um 41% aðspurðra höfðu orðið fyrir kynferðislegu áreiti við störf sín og voru 

67,8% þeirra yngri en 24 ára. Í 60% tilvikanna var um að ræða framkomu viðskiptavina og 

voru karlar frekar áreittir af viðskiptavinum heldur en af samstarfsfólki. Hliðstæð niðurstaða 

fékkst í könnun meðal lögreglumanna. Karlkyns lögreglumenn urðu frekar fyrir áreiti frá 

utanaðkomandi en lögreglukonur voru hins vegar áreittar af hálfu samstarfsmanna (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir, 2013).  

Hótanir og líkamlegt ofbeldi 

Samkvæmt samheitaorðabók er hugtakið „að hóta einhverjum“ lýsing á að ógna, hafa í 

hótunum í þeim tilgangi að hræða eða skelfa, leggja einhvern í hættu og fleira. Í reglugerð 

1009/2015 er skilgreint „ofbeldi“ hegðun sem leiðir til líkamlegs eða sálræns skaða eða 

þjáningar þess sem fyrir því verður. Í 106. gr. almennra hegningarlaga nr.19/1940 með 

áorðnum breytingum, er meðal annars lögð refsing við því að ráðast með ofbeldi eða hótunum 

um ofbeldi gegn opinberum starfsmönnum þegar þeir gegna skyldustörfum eða vegna þeirra 

starfa.  

Rannsókn var gerð í Svíþjóð (Menckel og Viitasara, 2002) á ofbeldi og ógnun í starfi, 

sem þá hafði farið mjög vaxandi. Varnarleysi starfsmanna í heilbrigðis- og félagsþjónustu 

reyndist sérlega mikið. Könnunin náði til sjö starfsstétta sveitarfélaga sem störfuðu við 

umönnun og að velferðarmálum, t.d. umönnun aldraða og einstaklinga með þroskaskerðingu. 



STARFSANDI OG EINELTI         9 

 

Niðurstöður voru þær að 9% starfsfólks umönnunargreina urðu fyrir daglegri ógnun, annað 

hvort líkamlegri eða í orðræðu en 67% þátttakenda urðu fyrir slíku nokkrum sinnum í mánuði.  

Hótanir og ofbeldisverk í velferðarþjónustu virðast útbreiddari en áður hefur verið 

talið og geta talist vera stórt vinnuumhverfismál. Auka þarf þekkingu á afleiðingum af 

ógnunum og ofbeldi fyrir samfélagið, vinnustaðina og heilsu starfsmanna 

heilbrigðisþjónustunnar (Menckel og Viitasara, 2002).  

Lög og reglur 

Skipuleggja þarf vinnustað þannig að hann uppfylli kröfur um aðbúnað og 

hollustuhætti svo sem kveðið er á um í lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum. Fjöldi reglugerða er byggður á þessum lögum og hefur Vinnueftirlitið 

gefið út og prentað kynningabækling þar sem í hverju tilfelli er gefinn sérstakur leiðarvísir.  

Umhverfi vinnumarkaðarins hvílir á styrkum stoðum og í Evrópu er verið að samræma 

ýmsa þætti þess sem Ísland tekur þátt í í gegnum EES-samninginn. Stefna 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (International Labour Organization, ILO) er að 

vinnuumhverfið sé mannsæmandi og ef þarf, þá er krafist aðgerða til að bæta aðstöðu 

verkafólks á alþjóðlegum vettvangi. Heimurinn er samfélag sem er með alþjóðlegan 

lagaramma um viðskipti, fjármál, umhverfismál, mannréttindi og vinnuafl. ILO vinnur á 

grundvelli hans að því að útfæra og kynna alþjóðlega staðla og tryggja að hagvöxtur og þróun 

náist fyrir mannsæmandi störf. ILO er þríhliða samstarf sem að standa stjórnvöld, 

vinnuveitendur og stéttarfélög í umboði starfsmanna. Frá stofnun þess árið 1919 hefur ILO 

kynnt stefnu sína og veitt aðildarríkjum sínum aðstoð sem miðar að því að bæta og auka 

umfjöllun um félagslega vernd allra hópa í samfélaginu og að bæta lífskjör og öryggi á 

vinnustöðum (ilo, e.d.). 
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Lög um jafnrétti 

Jafnréttisstofa vinnur gegn kynbundnu ofbeldi og áreiti samkvæmt lögum nr. 10/2008 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Í 22. gr. laganna segir: „Atvinnurekendur og 

yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu samkvæmt sömu lögum gera sérstakar ráðstafanir 

til þess að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða 

kynferðislegri áreitni á vinnustað.“ Í 2. mgr. 18. gr. er kveðið á um þá skyldu fyrirtækja og 

stofnana, þar sem vinna fleiri en 25 manns, að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Sérstaklega skal kveðið á um markmið og gerð 

áætlunar um hvernig tryggja skuli starfsfólki þau réttindi sem kveðið er á um í 19.-22. gr. 

jafnréttislaga. 

Stéttarfélög 

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 treysta hefðbundna starfsemi 

stéttarfélaga og hafa það hlutverk að fullnusta afkomu og öryggi starfsmanna. Í allflestum 

kjarasamningum er þannig að finna ákvæði þess efnis að hver starfsmaður hafi rétt til að 

vinna í því umhverfi þar sem gætt er að öryggi og velferð hans. Á grundvelli laganna (nr. 

80/1938) er hverju stéttarfélagi gefin heimild til að láta kjósa trúnaðarmenn á hverjum 

vinnustað með sjö eða fleiri starfsmönnum. Um hlutverk hans og skyldur eru síðan fjallað í 

öðrum lögum (nr. 94/1986) og kjarasamningum sem innihalda sérstakt samkomulag við 

vinnuveitendur (bsrb, e.d. 2016). Réttur trúnaðarmanna til að sinna sínum verkefnum er 

lögvarinn og er óheimilt að láta trúnaðarmann gjalda þess að hann sé að vinna í viðkvæmum 

málum fyrir samstarfsmenn sína. Vinnuveitendum er skylt að skapa aðstöðu fyrir 

trúnaðarmanninn við störf sín með aðgengi að lokuðu rými, aðgangi að síma og fleira. 

Jafnframt heldur hann launum á meðan hann rækir skyldur sínar. 
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Tilgangur rannsóknar 

Megin tilgangur með rannsókninni er að skoða starfsanda, samskipti, hegðun og 

líðan starfsmanna. Sérstaklega var spurt hvort óæskileg hegðun eins og einelti, kynbundið 

ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, hótanir og líkamlegt ofbeldi eigi sér stað á vinnustöðum. Hvort 

hegðun sé af völdum samstarfsmanna, yfirmanna, viðskiptavina eða skjólstæðinga. Einnig 

voru skoðuð tíðni og tengsl milli vinnustaða (sveitarfélög, ríki eða aðrir vinnuveitendur). 

Skoðað var hvort andrúmsloft á vinnustað sé hvetjandi og styðjandi, vinnustaðir afslappaðir 

og þægilegir eða stífir og reglufastir. Kannað var hvort tengsl væru á milli starfsanda og 

eineltis, þ.e. hvort hægt væri að meta starfsanda þar sem einelti varð vart. Athugað var hvort 

starfsmannasamtöl fari fram, um hvað sé rætt og hvort þeim sé fylgt eftir. Í tengslum við 

starfsmannasamtölin var einnig spurt um samskipti á vinnustað við stjórnanda. 

Í því ljósi eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar? 

1. Er einelti eða annað ósækilegt áreiti til staðar á vinnustöðum félagsmanna Kjalar og ef 

svo er, hverjir eru gerendurnir? 

2. Hvernig er starfandinn á vinnustöðunum og hvaða áhrif hefur hann á tíðni eineltis eða 

annarra áreita? 

3. Hvernig er líðan starfsmanna í samskiptum við stjórnendur og hver er eftirfylgni í kjölfar 

starfsmannasamtala?  
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Aðferð 

Í þessari rannsókn var notuð megindleg aðferðarfræði og gagna aflað með 

spurningalistakönnun. Könnunin var unnin í samstarfi við Kjöl stéttarfélag starfsmanna í 

almannaþjónustu og var spurningalistinn ítarlegri en fjallað er um í þessari rannsókn.  

Mælitæki 

 Notaðar voru valdar spurningar úr Norræna spurningalistanum (QPSNordic) um 

sálfélagslega þætti í vinnunni sem Hólmfríður K. Gunnarsdóttir þýddi árið 2009. Jafnframt 

var spurning notuð úr könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna og spurningalisti um einelti á 

vinnustað frá viðskiptasviði Háskóla Íslands. Einnig voru samdar viðbótarspurningar sem 

snéru að starfsemi Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu. Alls voru 30 

spurningar lagðar fyrir þátttakendur og var þeim skipt niður í „Persónuspurningar“, Starfið og 

starfánægja“, „Stjórnun og stjórnunarhættir“, „Almennt um vinnuumhverfi“ og sérstakar 

spurningar sem snúa að starfsemi Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir félagsmenn Kjalar stéttarfélags starfsmanna í 

almannaþjónustu sem starfa hjá Akureyrarbæ, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð, Sveitarfélaginu Skagafirði, Sveitarfélaginu 

Skagaströnd, Blönduósbæ, Húnaþingi vestra og Borgarbyggð. 

Framkvæmd og tölfræðileg úrvinnsla 

Könnunin var framkvæmd þannig að spurningarlistinn sem gerður var í Typeform 

spurningakönnunarforriti var sendur á 713 netföng; til 518 (73%) kvenna og til 194 (27%) 

karla sem voru félagsmanna Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu. Ítrekun var 

send þrisvar í tölvupósti en könnunin var eingöngu rafræn og var hægt að svara henni frá 8. 

febrúar til 26. febrúar 2016. Alls bárust 404 svör, sem er 57% svarhlutfall. Þar af bárust 283 
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svör frá konum, eða 76%, og 90 frá körlum, eða 24%. Þetta þýðir að ívið fleiri konur en karlar 

svöruðu spurningalistanum.  

Við gagnagreiningu var notuð lýsandi tölfræði (fjöldatölur og hlutföll) og gerðar 

krosstöflur, Spearman´s rho og kí-kvarðrat marktektarprófun milli breyta. Gagnagreining og 

tölfræðiúrvinnsla var unnin í SPSS Statistics 23 og Excel var notað við gerð tafla og mynda. 

Miðað var við 95% öryggismörk (alfa 0,05). 

Spurningar 

Spurningalistinn er í viðauka I en eftirfarandi þrjár spurningar eru til umfjöllunar hér í 

þessari rannsókn, þær eru: 

A. Hefur þú orðið fyrir einhverju af neðantöldu af hendi samstarfsfólks og/eða yfirmanns á 

sl. mánuðum? a) einelti, b) hótunum, c) kynbundið áreiti, d) kynferðislegt áreiti, e) 

líkamlegt ofbeldi, f) á ekki við?  

B. Hefur þú orðið fyrir einhverju af neðantöldu af hendi skjólstæðinga eða viðskiptavina 

stofnunar þinnar sl. 12 mánuðum? a) einelti, b) hótunum, c) kynbundið áreiti, d) 

kynferðislegt áreiti, e) líkamlegt ofbeldi, f) á ekki við?  

C. Hefur þú orðið vitni að eftirfarandi gagnvart öðrum starfsfélögum? a) einelti, b) hótunum, 

c) kynbundið áreiti, d) kynferðislegt áreiti, e) líkamlegt ofbeldi, f) á ekki við?  

D. Jafnframt var spurt um hvort til væru skriflegar leiðbeiningar á vinnustað til að takast á 

við ofannefnd atriði. 
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Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá að svarendum er skipt niður eftir kyni, aldri, búsetu, vinnuveitendum, 

sviði starfsins innan vinnustaðarins, starfshlutfalli, hvort unnin var vaktavinna og hvort 

viðkomandi var yfirmaður eða ekki.  

Tafla 1  

Lýsandi upplýsingar um svarendur eftir kyni 

 

 Allir Konur Karlar 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Hlutfall af þátttakendum 404 91,6 283 76,2 88 23,8 

Aldur       

29 ára eða yngri 20 5,1 18 6,4 1 1,1 

30 til 39 ára 59 14,9 46 16,3 9 10,2 

40 til 49 ára 86 21,7 64 22,7 15 17,0 

50 til 59 ára 140 34,7 101 35,5 32 36,4 

60 ára eða eldri 91 22,5 52 18,4 31 35,2 

Vinnuveitandi       

Sveitarfélag 242 66,1 168 60,4 74 84,1 

Ríki 92 25,1 86 30,9 6 6,8 

Annað 32 8,7 24 8,6 8 9,1 

Vaktavinna       

Vinna vaktavinnu 85 23,1 61 21,7 24 27,6 

Vinna ekki vaktvinnu 283 76,9 220 78,3 63 72,4 

Stjórnunarstaða       

Er í stjórnunarstöðu 67 18,2 30 10,7 37 42,0 

Er ekki í stjórnunarstöðu 302 81,8 251 89,3 51 58,0 

Starfshlutfall       

100% fullt starf 192 51,9 115 40,8 77 87,5 

70% til 90% 99 26,8 98 34,8 1 1,1 

Undir 70%  79 21,4 69 24,5 10 11,4 

Framhald 
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Framhald 

 Allir Konur Karlar 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Búseta       

Akureyri og nágrenni 174 47,3 124 44,3 50 56,8 

Borgarbyggð 42 11,4 36 12,9 6 6,8 

Dalvíkurbyggð 43 11,7 37 13,2 6 6,8 

Fjallabyggð 13 3,5 8 2,9 5 5,7 

Húnavatnssýslur 32 8,7 27 9,6 5 5,7 

Sveitarfélagið Skagafjörður 61 16,6 45 16,1 16 18,2 

Önnur búseta 3 0,8 3 1,1 0 0,0 

Atvinnusvið       

Heilbrigðisþjónusta  110 27,2 96 34,4 7 8,0 

Opinber stjórnsýsla 52 12,9 33 11,8 12 13,8 

Félagsþjónusta 28 6,9 22 7,9 4 4,6 

Menningar- og ferðamál 15 3,7 6 2,2 9 10,3 

Menntastofnanir, leik- og 

grunnskólar og frístundaheimili 
102 25,2 83 29,7 11 12,6 

Íþrótta- og tómstundastarf 36 8,9 11 3,9 24 27,6 

Framkvæmdastofnun/áhaldahús, 

orkustofnanir 
34 8,4 17 3,9 12 13,8 

Önnur opinber starfsemi 20 5,0 11 3,9 8 9,2 

 

Einelti  

Í þessum hluta er fjallað um niðurstöður spurninga er snúa að einelti og hótunum. 

Hvort viðkomandi hafi verið lagður í einelti eða orðið var við annað áreiti sl. 12 mánuði af 

hendi samstarfsmanna eða yfirmanns. Einnig hvort viðkomandi hafi orðið var við einelti, 

hótanir og annað áreiti af hendi viðskiptavinar eða skjólstæðings. Jafnframt var spurt hvort 

viðkomandi hafi orðið vitni að einelti og öðru áreiti. Að síðustu var spurt hvort til séu 



STARFSANDI OG EINELTI         16 

 

leiðbeiningar á vinnustað til að bregðast við einelti, kynbundu og kynferðislegu áreiti, 

hótunum og líkamlegu ofbeldi. 

Tafla 2 

Tíðni eineltis og annarra áreita 

Hefur orðið fyrir áreiti af hálfu samstarfsmanna og eða 

yfirmanna 

Hefur orðið fyrir áreiti af hálfu 

viðskiptavina eða skjólstæðinga 

 % (N) % (N) 

Einelti 6,7 (27) 3,5 (14) 

Kynbundið áreiti 1,0 (4) 0,7 (3) 

Kynferðislegt áreiti 0,2 (1) 0,5 (2) 

Hótanir 1,9 (8) 8,9 (36) 

Líkamlegt ofbeldi 0,0 (0) 2,2 (9) 

Algengara var að svarendur hefðu orðið fyrir einelti af hálfu samstarfsmanna og/eða 

yfirmanna (7%) en af hálfu viðskiptavina eða skjólstæðings (4%), sjá töflu 2. Hvað annað 

áreiti varðar þá voru mjög fáir sem svöruðu því til að þeir hefðu orðið fyrir slíku ef frá eru 

taldar hótanir. Um 9% svarenda höfðu orðið fyrir hótunum af hálfu viðskiptavina eða 

skjólstæðinga og um 2% af hálfu samstarfsmanna eða yfirmanna.  
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Tafla 3 

Tíðni eineltis og annars áreitis eftir vinnuveitendum 

Áreiti af hendi samstarfsmanna og/eða yfirmanns skipt 

niður á atvinnurekendur 

Hefur orðið fyrir áreiti af hálfu 

viðskiptavina eða skjólstæðinga 

 

Sveitar-

félög 
Ríki Aðrir 

Sveitar-

félög 
Ríki Aðrir 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Einelti 6,5 (17) 9,5 (9) 3,0 (1) 3,5 (9) 3,2 (3) 6,1 (2) 

Kynbundið áreiti 0,8 (2) 1,1 (1) 3,0 (1) 0,8 (2) 0,0 (0) 0,8 (3) 

Kynferðislegt áreiti 0,0 (0) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,4 (1) 1,1 (1) 0,0 (0) 

Hótanir 2,3 (6) 2,1 (2) 0,0 (0) 8,1 (21) 13,7 (13) 6,1 (2) 

Líkamlegt ofbeldi 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,7 (7) 1,1 (1) 3,0 (1) 

Ekki kom fram marktækur munur á einelti, kynbundnu áreiti, kynferðislegu áreiti, 

hótunum eða líkamlegu ofbeldi eftir vinnuveitendum, hvorki af hálfu samstarfsmanna og/eða 

yfirmanns eða af hálfu viðskiptavina eða skjólstæðinga (p≤0,05). Hlutfallslega voru nokkuð 

fleiri lagðir í einelti hjá ríkinu heldur en hjá sveitarfélögum og öðrum vinnuveitenum sjá töflu 

3. Fleiri urðu fyrir hótunum frá viðskiptavinum eða skjólstæðingum hjá ríkinu (14%) heldur 

en af samstarfsmönnum eða yfirmönnun ekki var marktækur munur (p≥0,05). Það sama er hjá 

svarendum starfsmanna sveitarfélaga og annarra vinnuveitenda að hótanir frá viðskiptavinum 

eða skjólstæðinum voru fleiri heldur en frá samstarfsmönnum og/eða yfirmönnum. Munur var 

ekki marktækur (p≥0,05).  
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Tafla 4 

Einelti og annað áreiti á núverandi vinnustað eftir kyni svarenda 

Hefur orðið fyrir áreiti af hálfu samstarfsmanna 

og/eða yfirmanna 

Hefur orðið fyrir áreiti af hálfu 

viðskiptavina eða skjólstæðinga 

 
Konur Karlar Konur Karlar 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

Einelti 6,0 (17) 8,0 (7) 3,2 (9) 3,4 (3) 

Kynbundið áreiti 0,0 (0) 0,0 (0) 2,1 (6) 3,4 (3) 

Kynferðislegt áreiti 
1,1 (3) 1,1 (1) 0,7 (2) 1,1 (1) 

Hótanir 1,1 (3) 4,5 (4) 5,3 (15) 18,2 (16) 

Líkamlegt ofbeldi 0,0 (0) 1,1 (1) 0,7 (2) 0,0 (0) 

Ekki kom fram marktækur munur á einelti, kynbundnu áreiti, kynferðislegu áreiti, 

hótunum eða líkamlegu ofbeldi af hálfu samstarfmanna og/eða yfirmanna eftir kyni svarenda 

(p≥0,05) sjá töflu 4. Hins vegar kom í ljós að hlutfallslega fleiri karlar en konur hafa orðið 

fyrir hótunum af hálfu viðskiptavina eða skjólstæðinga (χ2 (1, 370) = 12,8; p ≤ .05). Hjá 

báðum kynjum höfðu hlutfallslega fleiri orðið fyrir einelti af hálfu samstarfsmanna eða 

yfirmanna en af hálfu viðskiptavina eða skjólstæðinga. Einnig var kynbundið áreiti af hálfu 

viðskiptavina og/eða skjólstæðinga algengast bæði meðal kvenna og karla.  

Hótanir og líkamlegt ofbeldi 

Í ljósi framangreindra upplýsinga þótti áhugavert að skoða tíðni hótana og líkamlegs ofbeldis 

þar sem fram kom munur á upplifum efir kyni svarenda og vinnuveitendum. Í töflu 5 má sjá 

hvernig svarendur innan atvinnusviða hafa orðið fyrir hótunum frá samstarfsfólki og/eða 

viðskiptavinum eða skjólstæðingum skipt niður á þau atvinnusvið sem svarendur skilgreindu 

sig á.  
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Tafla 5  

Hótanir skipt niður eftir atvinnusviðum 

Hótanir að hálfu samstarfsmanna og eða 

yfirmanns  

Hótanir af hálfu viðskiptamanna 

eða skjólstæðinga 

 % (N) % (N) 

Heilbrigðisþjónustu 25,0 (2) 33,3 (12) 

Íþrótta- og tómstundastarf 12,5 (1) 19,4 (7) 

Opinber stjórnsýsla 37,5 (3) 16,7 (6) 

Menntastofnanir leik- og grunnskólar  12,5 (1) 13,9 (5) 

Félagsþjónusta 12,5 (1) 8,3 (3) 

Framkvæmdastofnun/áhaldahús eða 

orkuveitur 
0,0 (0) 5,6 (2)  

Menninga- og ferðamál 0,0 (0) 2,8 (1) 

Önnur opinber starfsemi 0,0 (0) 0,0 (0) 

Hótanir frá viðskiptavinum eða skólstæðingum voru flestar innan heilbrigðisþjónustunnar eða 

33% (n=12), meðal starfsmanna í íþrótta- og tómstundastarfi 19% (n=7). Einnig á öllum 

hinum atvinnusviðunum nema í annarri opinberri starfsemi. Marktækur munur vegna hótana 

var ekki, hvorki af hálfu samstarfsmanna eða yfirmanns eða af hálfu viðskiptavina eða 

skjóstæðinga (p ≥0,05). 

Líkamlegt ofbeldi kom fram hjá heilbrigðisþjónustu (n=3), félagsþjónustu (n=2), 

íþrótta- og tómstundastarfi (n=1) og menningar- og ferðamálum (1). Ekkert líkamlegt ofbeldi 

kom fram hjá framkvæmdamiðstöð/áhaldahúsi eða orkuveitum, menntastofnunum leik- 

grunnskólum, opinberri stjórnsýslu eða annarri opinberri starfssemi.  
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Tafla 6 

Hefur starfsmaður orðið vitni að áreiti gagnvart öðrum starfsfélögum? 

 % (N) 

Einelti 13,6 (55) 

Kynbundið áreiti 1,0 (4) 

Kynferðislegt áreiti 0,7 (3) 

Hótanir 3,5 (14) 

Líkamlegt ofbeldi 0,0 (0) 

Ekki kom fram marktækur munur á því hvort samstarfsmenn hefðu orðið vitni að 

einelti, kynbundnu áreiti, kynferðislegu áreiti, hótunum eða líkamlegu ofbeldi í garð annarra 

starfsmanna (p≥0,05). Algengara er að starfsmenn hafi orðið vitni að einelti og hótunum í 

garð samstarfsmanna.  

Starfsandi á vinnustað 

Spurt var hvort starfsandi á vinnustað væri hvetjandi og styðjandi, afslappaður og 

þægilegur eða stífur og reglufastur og áttu svarendur að taka afstöðu til allra þriggja 

spurninganna, sjá mynd 1.  
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Mynd 1. Hvernig er starfsandinn á þínum vinnustað? Hvetjandi og styðjandi? Aflappaður og 

þægilegur? Stífur og reglufastur? 

Hvað varðar hvetjandi og styðjandi starfsanda þá taldi meira en helmingur svarenda að 

hann væri frekar oft eða mjög oft hvetjandi og styðjandi. Það sama var sagt um afslappaðan 

og þægilegan starfsanda, meira en helmingur svarenda taldi svo vera oft eða mjög oft. Þegar 

hins vegar kom að stífum og regluföstum starfsanda þá taldi meirihluti svarenda að 

starfsandinn væri fremur sjaldan eða aldrei stífur og reglufastur. Fram kom sterk jákvæð 

fylgni milli hvetjandi og styðjandi starfsanda og afslappaðs og þægilegs starfsanda (r=0,557) 

þannig að því meira sem starfsandinn var hvetjandi og styðjandi var hann einnig meira 

afslappaður og þægilegur. Einnig kom fram lítil neikvæð fylgni milli hvetjandi/styðjandi og 

stífur/reglufastur (r=-0,135) sem þýðir að því meira sem hann er hvetjandi og afslappaður er 
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hann minna stífur og reglufastur. Miðlungs neikvæð fylgni milli afslappaður/þægilegur og 

stífur/reglufastur (r=-0,215 ) þýðir að því meira sem hann er afslappaður/þægilegur þá er hann 

minna stífur og reglufastur. 

Fram kom sterk jákvæð fylgni á milli hvetjandi/styðjandi og afslappaður/þægilegur 

(r=0,557) hjá aðspurðum sem starfa hjá sveitarfélögum sem þýðir að því meira sem hann er 

hvetjandi og afslappaður er hann einnig afslappaður og þægilegur. Lítil neikvæð fylgni milli 

hvetjandi/styðjandi og stífur/reglufastur (r=-0,106) sem þýðir að því meira sem hann er 

hvetjandi og afslappaður þá er hann minna stífur og reglufastur. Sterk neikvæð fylgni milli 

afslappaður/þægilegur og stífur/reglufastur (r=-0,442) sem þýðir að því meira sem hann er 

afslappaður/þægilegur þá er hann minna stífur og reglufastur. 

Sterk jákvæð fylgni hjá svarendum í hópi starfsmanna ríkisins á milli 

hvetjandi/styðjandi og afslappaður/þægilegur (r=0,510) sem þýðir að því meira sem hann er 

hvetjandi og afslappaður er hann einnig afslappaður og þægilegur. Miðlungs neikvæð fylgni 

milli hvetjandi/styðjandi og stífur/reglufastur (r=0,223) þýðir að því meira sem hann er 

hvetjandi og afslappaður þá er hann minna stífur og reglufastur. Miðlungs neikvæð fylgni 

milli afslappaður/þægilegur og stífur/reglufastur (r=30,320) sem þýðir að því meira sem hann 

er afslappaður/þægilegur þá er hann minna stífur og reglufastur. 

Sterk jákvæð fylgni á milli hvetjandi/styðjandi og afslappaður/þægilegur (r=0,644) hjá 

starfsmönnum annarra vinnuveitenda þýðir að því meira sem hann er hvetjandi og afslappaður 

er hann einnig afslappaður og þægilegur. Ekki koma fram marktæk fylgi milli 

hvetjandi/styðjandi starfsanda og starfsanda sem var stífur og reglufastur (p ≥0,05).  

Tengsl eineltis og starfsanda 

Aðspurðir sem töldu vinnustaðinn afar sjaldan eða aldrei hvetjandi og styrkjandi voru 

15% (n=11) og höfðu orðið fyrir einelti, (χ 2(2,400) = 15,241; p ≤ .05). Sama er að segja um þá 

sem töldu vinnustað sinn ekki afslappaðan og þægilegan. Þeir voru 15% (n=8) og voru tengsl 
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þar á milli (χ 2(2,395) = 12,296; p ≤ .05). Þegar gerður var samanburður við svörun um hvort 

vinnustaðir væru stífir og reglufastir kom fram að þeir sem upplifðu einelti töldu vinnustaðinn 

vera stundum eða mjög oft stífan og reglufastan en fáir sögðu hann sjaldan eða aldrei vera 

það. Munurinn reyndist marktækur sem þýðir að eftir því vinnustaðirnir voru stífari og 

reglufastariþar kom fram meira einelti (χ2 (2, 397) = 9,536; p ≤ .05).  

Ekki komu fram marktæk tengsl um einelti af hendi viðskiptamanna og/eða 

skjólstæðinga (p ≥0,05) hvort sem vinnustaðir voru hvetjandi og styðjandi, afslappaðir og 

þægilegir eða stífir og reglufastir.  

Óþægilegur ágreiningur 

Fremur sjaldan eða aldrei (54%) hefur verið tekið eftir ágreiningi þegar á heildina er litið. 

Litlu fleiri hafa fremur sjaldan eða aldrei tekið eftir ágreiningi hjá sveitarfélögum (56%), 

hlutfallið reyndist 50% meðal ríkisstarfsmanna og 42% hjá öðrum vinnuveitendum. Ekki kom 

fram marktækur munur eftir vinnuveitendum hvort svarendur höfðu tekið eftir ágreiningi á 

vinnustað.  

 

Mynd 2. Hefur þú tekið eftir óþægilegum ágreiningi hjá vinnufélögunum? 

Svarendur hafa í heild sinni upplifað einelti á vinnustað í 6% tilvika. Svarendur sem 

höfðu upplifað einelti og töldu vinnustaðinn fremur oft eða alltaf stífan og reglufastan voru 

14% (n=7). Voru það marktæk tengsl milli vinnuveitenda (sveitarfélögin, ríki og aðrir 

vinnuveitendur) (χ 2 (4,397) = 9,536; p ≤ .05).  
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Stjórnun 

Í þessum hluta var fjallað um spurningar sem lúta að stjórnun vinnustaðarins, hvort 

almenn ánægja ríki með stjórnanda, hvort samskipti við stjórnanda valdi streitu, hvort 

svarendur finni að umhyggja sé borin fyrir þeim, að þeir fái hrós fyrir störf sín og að þeim sé 

boðið í starfsmannasamtöl.  

Eins og fram kemur á mynd 3 þá eru 66% allra svarenda frekar og mjög ánægðir með 

stjórnun vinnustaðarins. Marktæk tengsl eru á milli hópanna skipt niður á vinnuveitendur 

(sveitarfélög, ríki og aðrir) þar sem mikill meirihluti var mjög ánægður eða frekar ánægður 

með stjórnun vinnustaðarins (χ2 (8, 380) = 21,369; p ≤ .05). Svarendur sem voru ánægðir með 

stjórnun vinnustaðarins svöruðu því einnig til að samskipti þeirra við næsta yfirmann væru 

almennt ekki að valda þeim streitu en ekki var marktækni þar á milli hópa (p≥0,05).  

Fram kemur að mest ánægja er með störf stjórnenda hjá svarendum sem starfa hjá 

sveitarfélögum eða um það bil 60%. Hjá öðrum vinnuveitendum mælist ánægja með stjórnun 

vinnustaðarins rúmlega 54% og ánægjan var um 54% hjá ríkinu.  

 
 

Mynd 3. Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með stjórnun vinnustaðarins. 
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Samskipti og steita 

Fram kemur á mynd 4 að þegar á heildina er litið eru samskipti við næsta yfirmann ekki að 

valda svarendum streitu því rúmlega 76% svara því til að slíkt komi mjög sjaldan eða fremur 

sjaldan fyrir. Ekki var marktæktur munur (p≥0,05) á milli hópa, skipt niður á vinnuveitendur.  

 

Mynd 4. Valda samskipti þín við næsta yfirmann þinn þér streitu? 

Umhyggja á vinnustað 

Hvað varðar hvort umhyggja sé borin fyrir starfsfólki á vinnustöðum er það fremur oft eða í 

39% tilvika hjá heildinni og 24% svarenda segja stundum og 23% svarenda mjög oft eða 

alltaf, 10% fremur sjaldan og mjög sjaldan eða aldrei í 4% tilvika, mynd 5.  

  

Mynd 5. Er borin umhyggja fyrir heilsu og líðan starfsmanna á vinnustaðnum þínum? 
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Fremur oft er borin umhyggja fyrir heilsu og líðan svarenda á þeirra vinnustöðum, 

mynd 5. Hlutfall svarenda sem þannig svöruðu var 50% hjá öðrum vinnuveitendum, 38% hjá 

sveitarfélögum og 37% hjá ríkinu. Ekki var marktæktur munur (p≥0,05) á milli hópa skipt 

niður á vinnuveitendur.  

Hrós á vinnustað 

Í um 37% tilvika telja svarendur sig fremur oft eða alltaf fá hrós á vinnustað sínum, 34% 

stundum og 20% fremur sjaldan. Í heild segja 9% svarenda mjög sjaldan hrósað. Um 41% hjá 

öðrum vinnuveitendum fá hrós fremur og mjög oft eða alltaf. Ekki var marktækur munur 

(p<0,05) á milli hópa, skipt niður á vinnuveitendur.  

  

Mynd 6. Fá starfsmenn hrós fyrir vel unnin störf á vinnustaðnum þínum? 

Starfsmannasamtöl  

Spurt var hvort viðkomandi hafi farið í starsmannasamtal á undanförnum tveimur árum. Við 

þeirri spurningu hvert efni starfsmannasamtalsins hafi verið voru gefnir ellefu möguleikar á 

svari.  
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Mynd 7. Fá starfsmenn hrós fyrir vel unnin störf á vinnustaðnum þínum? 

Tæplega 59% allra svarenda hafa farið í starfsmannasamtal á sl. tveimur árum. Helst 

það hlutfall nokkuð milli vinnuveitenda en þó eru starfsmannasamtöl fátíðari hjá öðrum 

vinnuveitendum (39%). Starfsmannasamtöl eru algengari hjá sveitarfélögum (65%) sem er 

nokkuð hærra hlutfall en meðal starfsmanna ríkisins (47%). Marktæk tengsl eru á milli 

hópanna skipt niður á vinnuveitendur, sveitarfélög, ríki og aðra vinnuveitendur þar sem mikill 

meirihluti hefur farið í starfsmannasamtöl (χ2 (4, 388) = 18,923; p ≤ .05). Einnig eru tengsl á 

milli þess að starfsmannasamtöl fari fram og þeim svarendum sem telja vinnustaðinn 

hvetjandi og styðjandi. Þá eru tengsl þar á milli (χ 2 (8,399) = 19,474; p ≤ .05). Ekki koma fram 

tengsl milli vinnustaða sem eru afslappaðir og þægilegir og þess að fara í starfsmannasamtal 

og ekki heldur við þá vinnustaði sem voru stífir og reglufastir.  

Þeir sem höfðu farið í starfsmannasamtal voru í meirihluta allra aðspurðra og voru þeir 

ánægðir með stjórnun vinnustaðarins og komu fram marktæk tengsl (χ2 (10,401) = 18,791; p 

≤ .05). 
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Tafla 7 
Hlutfallsleg skipting þeirra atriða sem rædd voru í formlegu starfsmannasamtali eftir 

vinnuveitendum. 

 Heildin Hjá 

sveitarfélagi 

Hjá  

ríki 

Hjá öðrum 

vinnuveitendum 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

Samskipti á vinnustað 53,5 (216) 59,6 (155) 41,1 (39) 39,4 (13) 

Líðan mín á vinnustað 52,2 (211) 58,8 (153) 37,9 (36) 42,4 (14) 

Frammistaða mín 51,0 (206) 56,2 (146) 38,9 (37) 42,4 (14) 

Verkefni mín undanfarna 

mánuði 

 

44,1 (178) 48,5 (126) 31,6 (30) 48,5 (16) 

Verkefni mín næstu mánuði 34,2 (138) 40,4 (105) 18,9 (18) 36,4 (12) 

Vandamál á vinnustað 34,2 (138) 36,5 (95) 27,4 (26) 33,3 (11) 

Vinnuaðstaða 31,2 (126) 36,2 (94) 20,0 (19) 27,3(9) 

Starfslýsing mín 25,7 (104) 30,4 (79) 16,8 (16) 18,2 (6) 

Markmið 

deildarinnar/stofnunar/ 

sveitarfélags 

 

27,0 (109) 

29,6 (77) 18,9 (18) 27,3 (9) 

Sí- og endurmenntun 23,0 (93) 25,0 (65) 18,9 (18) 21,2 (7) 

Launin 7,4 (30) 7,3 (19) 7,4 (7) 9,1 (3) 

Í töflu 7 má sjá þá þætti sem ræða á í starfsmannasamtalinu. Algengast var að samskipti á 

vinnustað hafi verið rædd í starfsmannasamtalinu ásamt líðan á vinnustað og frammistöðu 

svarenda. Einnig voru verkefnin undanfarna mánuði og næstu mánuða rædd. Þessir þættir 

koma mjög svipað út hjá öllum vinnuveitendum. Þá kemur fram í töflunni óverulegur munur 

milli vinnuveitenda um hvað var rætt og tíðni meðal svarenda. Launamálin ráku svo lestina 

hjá öllum vinnuveitendum.  

Ekki kom fram marktækur munur á því sem farið var yfir í viðtalinu, hvort starfslýsing 

var yfirfarin, markmið deilda eða stofnunar, vandamál á vinnustað, sí- og endurmenntun eða 

laun eftir vinnustað svarenda (p ≥0,05). Hins vegar voru tengsl á milli vinnustaða um samtal 
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um verkefni svarenda undanfarna mánuði (χ2 (2, 388) = 8,288; p ≤ .05) en mjög algengt var 

að þau væru rædd í starfsmannasamtalinu.  

Eftirfylgni starfsmannasamtala 

Eins og sjá má í töflu 8 var starfsmannasamtalinu í allflestum tilvikum ekki fylgt eftir, eða í 

38% tilvika. Algengast var að starfsmannasamtalinu væri fylgt eftir með öðrum hætti sem 

svarendum gafst ekki kostur á að láta uppi. Í starfsmannasamtölum var rætt um endurskoðun á 

starfslýsingu, í nokkrum tilfellum var rætt um endurbætur á vinnuaðstöðu og voru þessi atriði 

nokkuð hliðstæð í svörum starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Ekki var marktækur munur á 

atriðum sem fram koma í töflu 8 (p ≥0,05). Þó með þeirri undantekningu að munur á umræðu 

um endurskoðun á starfslýsingu var marktæk milli svarenda, skipt niður á vinnuveitendur (χ2 

(2,388) = 6,229; p ≤ .05).  

Tafla 8 

Hvernig var starfsmannasamtalinu fylgt eftir? 

  

Heildin 

 

Hjá 

sveitarfélagi 

 

Hjá ríki 

 

Hjá öðrum 

vinnuveitendum 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

Því var ekki fylgt eftir 38,4 (155) 41,9 (109) 29,5 (28) 30,3 (10) 

Með öðrum hætti 28,5 (115) 30,8 (80) 28,4 (27) 18,2 (6) 

Með endurskoðun á 

starfslýsingu 

5,4 (22) 7,7 (20) 2,1 (2) 0,0 (0) 

Með endurbótum á 

vinnuaðstöðu 

7,7 (31) 7,3 (19) 7,4 (7) 12,1 (4) 

Með sí- og endurmenntun 6,4 (26) 6,5 (17) 6,3 (6) 6,1 (2) 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar er margþætt. Í fyrsta lagi að skoða hvort einelti og 

annað óæskilegt áreiti er til staðar á vinnustöðum félagsmanna Kjalar stéttarfélags og hverjir 

eru gerendur. Í öðru lagi að skoða hvernig starfandinn er á vinnustöðunum og hvaða áhrif 

hann hafi á tíðni eineltis eða annarra áreita. Í þriðja lagi hvernig líðan starfsmanna er í 

samskiptum við stjórnendur og hver eftirfylgni er í kjölfar starfsmannasamtala. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu um að 7% aðspurðra sem starfa hjá 

sveitarfélögum, 10% hjá ríkinu og 3% hjá öðrum vinnuveitendum verði fyrir einelti frá 

samstarfsfólki og/eða yfirmönnum; karlar 8% (n=7) og konur 6% (n=17). Einelti af hálfu 

viðskiptavina og/eða skjólstæðinga mældist 3% og voru karlar 3% (n=3) og konur 3% (n=9). 

Ekki voru þessi tengsl marktæk til alhæfingar á þýðið. Óveruleg tengsl komu fram um 

samband við annað áreiti á starfssvæði félagsmanna Kjalar, með einni undantekningu, en fram 

komu marktæk tengsl um að karlar verði frekar fyrir hótunum af hálfu viðskiptavina eða 

skjólstæðinga heldur en konur. Rannsókn fjármálaráðuneytisins árið 2010 sýndi að rúmlega 

10% svarenda í þeirri rannsókn töldu sig hafa orðið fyrir einelti sem er sama niðurstaða og í 

könnun árið 2008. Sú rannsókn sýndi einnig að karlar verði frekar fyrir einelti af hálfu 

stjórnenda en konur hins vegar af hendi samstarfsmanna. Ekki kom fram munur á milli karla 

og kvenna að öðru leyti. 

Í niðurstöðum rannsóknar Hjördísar Sigursteinsdóttur, (2013) meðal starfsmanna 

sveitarfélaga kveður við annan tón en hjá ríkinu og sýndi hún að einelti jókst á því tímabili 

sem til rannsóknin náði til. Þannig mældist tæplega 8% einelti árið 2008 en var árið 2011 

komið í tæp 11%. Í nýjustu fyrirlögn, árið 2013, var það um 18%. Í rannsókninni kom fram að 

þeir sem verða frekar fyrir einelti eru einhleypir einstaklingar.  

Hvað er það sem veldur og hvað er til ráða? Einelti meiðir og særir og eru þolendur þess 

mjög viðkvæmir fyrir öllu áreiti. Þeir eru einnig líklegri til að láta af störfum í kjölfar 
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veikinda (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004). Þó þetta sé gömul 

ályktun hefur lítið gerst sem upprætir einelti á vinnustöðum. Dæmi eru um að svo langt hafi 

einelti þróast að slík mál hafi farið fyrir dómstóla. Í niðurstöðum dóms nr. E – 160/2013 var 

Akureyrarkaupstaður á grundvelli reglugerðar um einelti á vinnustað talinn hafa vanrækt 

skyldur sínar sem vinnuveitandi. Því er það mikil áskorun fyrir vinnustaði að gera áhættumat 

fyrir einelti og uppræta slík mál. Koma þannig í veg fyrir að svo viðkvæm einstaklingsmál 

verði að harmleik þolenda og gerenda fyrir dómstólum. 

Skilgreining á hugtakinu „einelti“ hefur vafist fyrir mörgum og þrátt fyrir að hugtakið sé 

vel skilgreint í reglugerð um einelti1009/2015 þá dugar það ekki til. Oftar en ekki hefur fólk 

upplifað erfitt ástand á vinnustað og talið um einelti væri að ræða þegar í raun hefur verið 

mikill ágreiningur. Líðan þess sem er í átökum og mikilli varnarbaráttu getur svipað vel til 

einkenna þess sem upplifir einelti. Rannsóknir hafa bent á mismun á notkun hugtaksins og að 

erfitt sé aðgreina og afmarka það við líðan. Í grein Agervold (2007) er bent á þetta atriði sem 

auðvelt er að taka undir þar sem notkun á hugtakinu hefur líka aukist mjög mikið. Í 

samfélaginu, og þá sérstaklega innan skólakerfsins, hefur verið gert átak í því að uppræta 

einelti. Taka mætti þá áherslu til fyrirmyndar og tengja við vinnustaði. Reykjavíkurborg hefur 

sett fram í stefnu og starfsáætlun að einelti verði ekki liðið í grunnskólum borgarinnar. Fleiri 

sveitarfélög og/eða leik- og grunnskólar hafa einnig unnið markvist að því að útrýma einelti.  

Rannsóknarspurning 2. Hvernig er starfandinn á vinnustöðunum og hvaða áhrif hefur 

hann á tíðni eineltis eða annarra áreita? Marktæk tengsl við tíðni eineltis sem hefur áhrif á 

starsandann hvort sem um var að ræða vinnustaði sem voru hvetjandi og styðjandi, lítið 

afslappaðir og þægilegir og frekar mikið stífir og relgufastir af hálfu samstarfsmanna og/eða 

yfirmanna. Af þessu má draga þá ályktun að ekki skuli vanmeta umræður um lélegan 

starfsanda og upplifun starfsmanna af honum. Slíkt getur verið vísbending um einelti meðal 

starfsmanna. Ekki voru marktæk tengsl við einelti af hálfu viðskiptavina og/eða skjólstæðinga 
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og ekki heldur við kynbundið áreiti, kynferðislegt áreiti, líkamlegt ofbeldi og hótanir í 

tengslum við starfsandann. Hins vegar voru svarendur í rannsókninni í miklum meirihluta 

mjög ánægðir með starfsandann á sínum vinnustöðum. Vandamálið endurspeglast í þeim 6% 

sem upplifa einelti, sem er 6% of mikið, jafnvel þó að hlutfallið sé lægra en komið hefur fram 

hjá öðrum.  

Samanburður á upplifun starfsmanna einkarekinna fyrirtækja og starfsmanna hins 

opinbera af vinnustað og starfi sýnir að starfsmenn hjá því opinbera eru svartsýnni en á 

almenna markaðnum. Starfsmenn á almenna markaðnum upplifa meiri auðgun heldur en á 

opinbera. Þá benti margt til þess að starfsfólk í einkageiranum væri jákvæðara og ánægðara 

með mannauðsstjórnun, fái meiri stuðning frá vinnuveitanda og njóti meiri sanngirni í verkum 

(Arney Einarsdóttir, Hlín Kristbergsdóttir og Leifur Geir Hafsteinsson, 2008). 

Rannsóknarspurning 3. Hvernig er líðan starfsmanna í samskiptum við stjórnendur og hver er 

eftirfylgni í kjölfar starfsmannasamtala?  

Almenn ánægja virðist ríkja með stjórnun vinnustaða. Vísbendingar eru um að 

samskipti valdi starfsmönnum ekki streitu og að starfsmenn upplifi að umhyggja sé borin fyrir 

þeim. Einnig er vísbending um að stór hluti svarenda fái hrós á sínum vinnustað. 

Starfsmannasamtöl eru hjá öllum vinnuveitendum þ.e. sveitarfélögum, ríkinu og 

öðrum vinnuveitendum. Í um 38% tilfella var þeim ekki fylgt eftir. Endurskoðun á 

starfslýsingu var gerð hjá öllum vinnuveitendum með marktækri niðurstöðu. Annmarkar á 

þessari rannsókn sem lúta að starfsmannasamtölum eru að þátttakendum var ekki gefið færi á 

að upplýsa með hvaða hætti starfsmatsviðtalinu var fylgt eftir. Mjög fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á mikilvægi og gagnsemi starfsmannasamtala. Í könnun sem gerð var meðal 

ríkisstofnana kom í ljós að viðtölin voru skráð og þar við sat (Ágústa H. Gústafsdóttir, Ásta 

Möller og Ómar H. Kristmundsson, 2012). Gera þyrfti rannsókn sem kannaði hvernig 

starfsmannasamtöl auka traust starfsmanna og geri vinnustaðinn betri. 
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Í ljósi þessara niðurstaðna væri gott ef starfsmenn og stjórnendur áttuðu sig á 

alvarleika eineltis og hvernig hann endurspeglast í starfsanda á vinnustöðum.  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að ef starfsmannasamtöl eiga að þjóna sínum tilgangi þá 

þarf að fylgja þeim betur eftir með þarfir vinnustaðarins og starfsmanna að leiðarljósi. 
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Viðauki I 

Ágæti félagi, 

Undirrituð óskar eftir aðstoð þinni við að svara eftirfarandi spurningum sem eru um stjórnun, 

samskipti, líðan á vinnustað þínum ásamt grunnupplýsingum um kyn, aldur, vinnustað og 

fleira. Þessi rannskókn er BA verkefni í sálfræði við Háskólann á Akureyri og er leiðbeinandi 

Hjördís Sigursteinsdóttir. Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða samskipti á vinnustað 

milli undirmanna og yfirmanna og áhrif þeirra á líðan starfsfólks á vinnustaðnum og 

starfsandann. Niðurstöður rannsóknarinnar verða afhentar stjórn Kjalar stéttarfélags 

starsmanna í almannaþjónustu til upplýsinga og frekari úrvinnslu sem nýtist þeim í starfi til 

hagsbóta fyrir félagsmenn.  

Með vinsemd og virðingu 

Arna Jakobína Björnsdóttir  

 

Persónuspurningar 

1. Kyn  

1. Karl 

2. kona  

2. Hvar vinnur þú? 

1. Sveitarfélagi 

2. Ríki  

3. Aðrir vinnuveitendur 

3. Á hvaða aldri ert þú? 

1. 29 ára og yngri  

2. 30 til 39 ára 

3. 40 til 49 ára 

4. 50 til 59 ára 

5. 60 ára og eldri 

4. Ertu í stjórnunarstöðu? 

1. Nei  

2. Já 

5.  Ertu í vaktavinnu? 

1. Nei 

2. Já  

6. Hvert er starfshlutfall þitt? 

1. Fullt starf (100%) 

2. 70 til 99% 

3. Undir 70 % 

7. Á hvaða félagssvæði býrð þú? 
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1. Akureyri og nágrenni 

2. Borgarbyggð 

3. Dalvíkurbyggð 

4. Fjallabyggð 

5. Húnavantssýslum  

6. Sveitarfélaginu Skagafirði  

7. Annað 

8. Í hvaða atvinnugrein er stofnunin sem þú starfar hjá? 

1. Heilbrigðisþjónustu 

2. Opinber stjórnsýslu 

3. Félagsþjónustu 

4. Menningar- og ferðaþjónustu 

5. Menntastofnun, leik- og grunnskólar og frístundaheimili 

6. Íþrótta- og tómstundasviði 

7. Framkvæmdastofnun/áhaldahús eða orkuveitur 

8. Annarri starfssemi 

9. Er til skrifleg starfslýsing um starf þitt? 

1. Já. 

2. Nei. 

Starfið og starfsánægja 

10. Hefur þú farið í formlegt starfsmannasamtal á undanförnum tveimur árum? 

 

11. Var starfslýsingin þín yfirfarin í starfsmannasamtalinu? 

1. Já 

2. Nei 

3. Starfslýsing er ekki til 

12. Eftirfarandi atriði voru rædd í síðasta starfsmannasamtali? 

(merktu við allt sem við á) 

1. Markmið deildarinnar/ stofnunar/ sveitarfélags 

2. Verkefni mín undanfarna mánuði 

3. Verkefni mín næstu mánuði 

4. Frammistaða mín 

5. Starfslýsing mín 

6. Líðan mín á vinnustað 

7. Samskipti á vinnustað 

8. Vandamál á vinnustað 

9. Vinnuaðstaða 

10. Sí- og endurmenntun 

11. Laun 

13. Hvernig var starfsmannasamtali fylgt eftir? 

1. Því var ekki fylgt eftir 

2. Með sí- og endurmenntun 

3. Með endurskoðun á starfslýsingu 

4. Með endurbótum á vinnuaðstöðu 

5. Með öðrum hætti 
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14. Hvernig er starfsandinn á deildinni?  

Hvetjandi og styðjandi 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

Afslappaður og þægilegur 

6. Mjög sjaldan eða aldrei 

7. Fremur sjaldan 

8. Stundum 

9. Fremur oft 

10. Mjög oft eða alltaf 

Stífur og reglufastur 

11. Mjög sjaldan eða aldrei 

12. Fremur sjaldan 

13. Stundum 

14. Fremur oft 

15. Mjög oft eða alltaf 

 

15. Hefur þú tekið eftir óþægilegum ágreiningi hjá vinnufélögunum? 

 

16. Mjög sjaldan eða aldrei. 

17. Fremur sjaldan. 

18. Stundum. 

19. Fremur oft. 

20. Mjög oft eða alltaf. 

Stjórnun og sjórnunahættir 

16. Valda samskipti þín vð næsta yfirmann þinn þér streitu? 

21. Mjög sjaldan eða aldrei 

22. Fremur sjaldan 

23. Stundum 

24. Fremur oft 

25. Mjög oft eða alltaf 

26.  

17. Færð þú greitt fyrir unna yfirvinnu? 

1. Já 
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2. Nei 

3. Með frítíma 

18.  Hefur þú orðið fyrir einhverju neðantöldu af hendi samstarfsfólks og/eða yfirmanns á 

sl. 12 mánuðum? 

1. Einelti 

2. Kynbundnu áreiti 

3. Kynferðislegu áreiti 

4. Hótunum 

5. Líkamlega ofbeldi 

6. Á ekki við 

19. Hefur þú orðið vitni að því að eftirfarandi gagnvart öðrum starfsfélögum? 

1. Einelti 

2. Kynbundnu áreiti 

3. Kynferðislegu áreiti 

4. Hótunum 

5. Líkamlegt ofbeldi 

6. Á ekki við 

20. Eru til skriflegar leiðbeiningar á þínum vinnustað sem taka á einelti? 

1. Einelti 

2. Kynbundnu áreiti 

3. Kynferðislegu áreiti 

4. Hótunum 

5. Líkamlegu ofbeldi 

6. Veit það ekki 

21. Þegar á heildina litið er ég ánægð(ur) með stjórnun vinnustaðarins. 

1. Mjög ánægð/ur 

2. Frekar ánægð/ur 

3. Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

4. Frekar óánægð/ur 

5. Mjög óánægð/ur 

Almennt um vinnuumhverfi 

22. Hefur þú orðið fyrir einhverju naðantöldu af hendi skjólstæðinga eða viðskiptavina 

stofnunar þinnar á sl. 12 mánðum? 

1. Einelti 

2. Kynbundnu áreiti 

3. Kynferðislegu áreiti 

4. Hótunum 

5. Líkamlegu ofbeldi 

6. Á ekki við 

 

23. Er til jafnréttisáætlun á þínum vinnustað 

1. Já  

2. Nei 

3. Veit ekki 
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24. Fá starfsmenn hrós fyrir vel unnin störf á vinnustaðnum þínum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

 

25. Er umhyggja borin fyrir starfsmönnum á vinnustaðnum þínum? 

1. Mjög sjaldan eða aldrei 

2. Fremur sjaldan 

3. Stundum 

4. Fremur oft 

5. Mjög oft eða alltaf 

 

Spurningar sem snúa að starssemi Kjalar stéttarfélags starsmanna í almannaþjónustu.  

26. Þegar á heildina litið er ég ánægð/ur með þjónustu og starfshætti Kjalar stéttarfélags 

starfsmanna í almannaþjónustu 

1. Mjög ánægð/ur 

2. Frekar ánægð/ur 

3. Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

4. Frekar óánægð/ur 

5. Mjög óánægð/ur 

27. Veistu í hvaða lífeyrissjóð þú greiðir? 

1. Já 

2. Nei 

28. Þekkir þú styrki frá Styrktarsjóði BSRB 

1. Já 

2.  Nei 

29. Þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur ertu með kjarasamninga sl. tvö ár? 

1. Mjög ánægð/ur 

2. Frekar ánægð/ur 

3. Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

4. Frekar óánægð/ur 

5. Mjög óánægð/ur 

30. Hefur þú skoðað heimasíðu Kjalar stéttafélags starsmanna í almannaþjónustu? 

1. Já  

2. Nei  
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Nú hefur þú lokið við þátttöku þína. Ýttu hér á „Áfram" og síðan vinsamlegast ýtið á 

„submit" hnappinn sem birtist þér í næsta skrefi til að ljúka könnuninni. 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 


