
 

 

VIÐSKIPTASVIÐ 

 

 

 

 

 

 

Einelti á vinnustað 

Hvernig geta atvinnurekendur komist hjá því að einelti 

viðgangist á vinnustað? 

Hefur vinnustaðamenning einhver áhrif? 

 

 

 

 

Ritgerð til BS gráðu 

Nafn nemanda: Heiða Ösp Árnadóttir 

Leiðbeinandi: Geirlaug Jóhannsdóttir 

Sumarönn – 2016 

 



 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

Titill lokaverkefnis: 

Einelti á vinnustað 

Hvernig geta atvinnurekendur komist hjá því að einelti 

viðgangist á vinnustað? 

Hefur vinnustaðamenning einhver áhrif? 

 

Höfundur verkefnis: 

Heiða Ösp Árnadóttir 

Kt: 190389-2519 

 

Verkefnið hefur verið metið samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hlotið lokaeinkunnina:   

 

Háskólinn á Bifröst, 08.08.2016 

 

     

Stimpill skólans 

 

         

Deildarforseti viðskiptadeildar 

 

         

Leiðbeinandi 



 

 

 

  



 

 

i 

ÚTDRÁTTUR 

Einelti á vinnustað er fyrirbæri sem fyrirfinnst í einhverri mynd á flestum vinnustöðum. 

Einelti er aldrei af hinu góða, það hefur neikvæð áhrif á þolanda, geranda, samstarfsfólk 

og fyrirtækið sjálft. Afleiðingar af einelti eru t.d. minna vinnuframlag geranda, þolanda 

og samstarfsfólks, sem tekur einnig á sig auka álag vegna fjarveru þolanda. Þunglyndi, 

kvíði og streita geta einnig gert vart við sig hjá þolanda. Einelti getur fylgt kostnaður 

fyrir fyrirtækið sem og ímynd þess getur skaðast. 

Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hvernig fyrirtæki geti komist hjá því að 

einelti fái að viðgangast á vinnustaðnum og hvort að vinnustaðamenning eigi einhvern 

þátt í því.  

Fræðileg nálgun var á efni ritgerðarinnar þar sem stuðst var við kennslubækur, 

fræðibækur, reglugerðir og lög og efni af internetinu. Einnig var notast við þrjár 

megindlegar rannsóknir sem settar voru í samhengi við íslenskt samfélag. Eigindleg 

nálgun var í formi viðtala við vinnusálfræðing sem höfundur fann á vef Kompás.  

Niðurstaða ritgerðinnar er sú að til að einelti fái ekki að viðgangast á vinnustað þá 

verða atvinnurekendur að skapa siðferðislega og jákvæða vinnustaðamenningu þar sem 

atvinnurekandinn er fyrirmynd starfsfólksins. Tíðni þeirra sem verða fyrir barðinu á 

einelti á vinnustöðum er í kringum 20%. Rannsóknir sýna einnig fram á að í 56% tilfella 

eru það yfirmenn sem eru gerendur í eineltismálum á vinnustöðum.  
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FORMÁLI  

Ritgerð þessi er 14 eininga verkefni til BS gráðu á viðskiptasviði við Háskólann á 

Bifröst.  

Unnið var að ritgerðinni á sumarönn 2016 undir traustri leiðsögn Geirlaugar 

Jóhannsdóttur og fær hún bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn, gagnlegar ábendingar og 

þolinmæði með mér í gegnum ritgerðina.  

Fjölskyldan mín fær einnig sérstakar þakkir fyrir umburðarlyndi, skilning og 

ómælda hjálpsemi. Án hennar hefði ég aldrei komist í gegnum þessa ritgerð sem og allt 

námið sjálft, og á ég því allan minn árangur þeim að þakka. Aðalheiður Lilja Bjarnadóttir 

fær bestu þakkir fyrir yfirlestur og yfirferð ritgerðarinnar.  

 

 

Undirskrift nemanda 
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1 INNGANGUR 

Íslenska orðið einelti er mjög lýsandi fyrir það sem hugtakið stendur fyrir, þ.e. einhver 

einn er tekinn fyrir af einum eða fleirum og eltur. Workplace Bullying Institute 

skilgreinir vinnustaðaeinelti sem endurtekna misþyrmingu sem framkvæmd er af öðrum 

og kemur þannig í veg fyrir að þolandi geti unnið sína vinnu eins og til skyldi 

(Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). 

1.1 LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að skoða einelti á vinnustað og hvernig fyrirtæki geta 

byggt upp vinnustaðamenningu þar sem einelti fær ekki að þróast. Vinnustaðamenning, 

stefnur og stjórnendur geta haft veigamikil áhrif á það hvort einelti fái að viðgangast á 

vinnustaðnum. Þar sem vinnustaðamenning er hvetjandi og liðsheildin góð eru minni 

líkur á því að einelti sé til staðar á vinnustaðnum. Aftur á móti ef að stjórnandi sýnir af 

sér það fordæmi að leggja aðra í einelti gefur það auga leið að hann sé að setja línurnar 

að því að það sé í lagi að einelti viðgangist. Vinnustöðum ber skylda til að fara eftir 

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

á vinnustöðum. Atvinnurekanda ber skylda til að láta slíkt ekki viðgangast á vinnustað 

og skal gera starfsmönnum það ljóst með skýrum hætti að slík hegðun sé óheimil.  

Áhugi höfundar á þessu viðfangsefni kviknaði í áfanganum vinnusálfræði hjá 

Geirlaugu Jóhannsdóttur sem tekinn var á haustmisseri 2015 við Háskólann á Bifröst. 

Nemendum í áfanganum var boðið í heimsókn í VR þar sem Bryndís Guðnadóttir 

kjarasérfræðingur hélt fyrirlestur um einelti. Höfundi þótti mjög áhugavert hvernig 

hugtakið einelti er notað í miklu víðara samhengi en skilgreiningin á því stendur fyrir. 

Einelti er skilgreint sem síendurtekin hegðun sem veldur vanlíðan hjá þolanda, en 

hugtakið virðist oft vera notað á ranglegan hátt.  
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1.2 RANNSÓKNARMARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNING 

Markmið verkefnisins er að komast að því hvernig atvinnurekendur geti komist hjá því 

að einelti viðgangist á þeirra vinnustað og hvort að vinnustaðamenning spili eitthvað 

hlutverk þar inn í.  

 

Rannsóknarspurningin er: 

Einelti á vinnustað. 

Hvernig geta atvinnurekendur komist hjá því að einelti viðgangist á vinnustaðnum? 

Hefur vinnustaðamenning einhver áhrif? 

 

1.3 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðinni er skipt upp í 6 megin kafla. Kafli 1 fjallar um lýsingu og rökstuðning fyrir 

vali á viðfangsefninu. Þar eru rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið sett fram. Í 

kafla 2 er farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við vinnslu á þessari ritgerð. 3. kafli 

er um einelti á vinnustað, þ.e. hvað er einelti á vinnustað, hverjar eru helstu 

birtingarmyndir þess og ástæður eineltis. Einnig er farið yfir hverjar afleiðingar af 

einelti geta verið, bæði fyrir þolanda, geranda og fyrirtækið sjálft. Fjallað er um þrjár 

rannsóknir sem hafa rannsakað einelti á vinnustöðum, tvær íslenskar og eina erlenda. 

Fyrri íslenska rannsóknin er könnun sem gerð var á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. 

Seinni íslenska rannsóknin er rannsókn gerð af Salóme Rut Harðardóttur, sem hún 

notaði til lokaverkefnis til M.Ed.-prófs í íþrótta- og heilsufræði árið 2015, og snýr að 

einelti sjómanna. Erlenda rannsóknin er gerð af Workplace Bullying Institute (WBI) í 

Bandaríkjunum árin 2010 og 2014. Í 4. kafla er farið yfir vinnustaðamenningu, hvað sé 

jákvæð og neikvæð vinnustaðamenning, hverjir eru ókostir vinnustaðamenningar, 

hvernig sé hægt að skapa siðferðislega menningu sem og hverjir áhrifaþættir stjórnenda 

séu. 5. kafli fjallar um hverjar skyldur atvinnurekanda eru, hvaða reglugerðum þeir 

þurfa að fara eftir og áhættumatið sem þeir þurfa að setja fram. Einnig er farið yfir 

stefnu fyrirtækja gegn einelti og hvert hlutverk Vinnueftirlitsins er þegar kemur að 
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eineltismálum. Í 6. kafla er svo farið yfir helstu niðurstöður ritgerðarinnar, einelti og 

vinnustaðamenning verða tengd saman og rannsóknarspurningum svarað.  
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2 AÐFERÐAFRÆÐI 

Nálgun á viðfangsefni þessarar ritgerðar var fræðileg. Við heimildaleit var stuðst við 

kennslubækur, reglugerðir og lög, fræðibækur og efni af internetinu. Efni frá 

Vinnueftirlitinu var einnig mikið notað, en Vinnueftirlitið sér um að stuðla að öruggu og 

heilsusamlegu vinnuumhverfi. Vinnueftirlitið vinnur eftir þeim lögum og reglum sem 

gilda um öryggi og heilsu á vinnustað. Einnig er Vinnueftirlitið leiðbeinandi aðili og sér 

um eftirliti þegar upp koma eineltismál á vinnustað.  

Notast var við megindlega nálgun í formi fyrri rannsókna sem túlkaðar voru og 

fléttaðar inn við efni ritgerðarinnar. Megindleg aðferð er gagnaöflun þar sem 

upplýsingum er safnað samkvæmt fyrirfram ákveðnu kerfi spurninga og athafna. 

Upplýsingunum er síðan breytt í töluleg gögn og eru niðurstöðurnar lesnar úr þeim (Dr. 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 26). Þær fyrri frumrannsóknir sem notast var við var 

könnun á vegum Workplace Bullying Institute á vinnustaðaeinelti í Bandaríkjunum, 

könnun á einelti meðal ríkisstarfsmanna, könnun í meistararitgerð um einelti sjómanna 

og tölur frá Hagstofu Íslands.  

Eigindleg viðtöl snúast um samtal á milli rannsakanda og þátttakanda. Viðtalið snýr 

að reynslu þátttakanda á viðkomandi viðfangsefni og er niðurstaða viðtalanna sett fram 

í samfelldu máli (Dr. Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). Þær eigindlegu aðferðir sem 

stuðst var við var m.a. viðtal við Brynju Bragadóttur vinnusálfræðing sem höfundur fann 

á vef Kompás og viðtal við Heimi Maríusson sjómann sem birtist í Fréttablaðinu 14. maí 

2016.  

Annmarkar á þessu viðfangsefni eru að höfundur fann enga rannsókn sem snýr að 

öllum íslenskum vinnumarkaði. Því voru niðurstöður úr rannsókn á einelti meðal 

ríkisstarfsmanna á Íslandi sem og niðurstöður rannsóknar WBI á vinnustaðaeinelti í 

Bandaríkjunum yfirfærðar á íslenskar aðstæður og má því reikna með einhverjum 

skekkjum þar á.  

  



 

5 

3 EINELTI Á VINNUSTAÐ 

Í nútíma samfélagi hefur kastljósið beinst meira og meira að andlegri líðan starfsmanna 

heldur en áður fyrr. Vellíðan og andleg heilsa starfsfólks er mikilvægur þáttur af farsælu 

fyrirtæki. Árið 2009 í Montreal voru stofnuð alþjóðleg samtök um einelti og áreiti á 

vinnustöðum. Hlutverk þessara samtaka er að hvetja til frekari rannsókna og starfa sem 

snúa að einelti og þannig stuðla að réttlæti og virðingu á vinnustað fyrir alla starfsmenn. 

Þessi samtök hafa það að markmiði að dýpka skilning á hugtakinu einelti og áreitni og 

auka þekkingu starfsmanna á þáttum sem tengjast einelti (International Association on 

Workplace Bullying and Harassment, e.d.).  

Einelti fyrirfinnst í einhverju formi á flest öllum vinnustöðum. Rannsókn gerð af 

Fjármálaeftirlitinu á einelti ríkisstarfsmanna árið 2010 leidd í ljós að tæp 10% af 

svarendum töldu sig hafa orðið fyrir einelti á sínum vinnustað (Ágústa H. Gústafsdóttir, 

2010). Að sama skapi sýnir könnun Workplace Bullying Institute (WBI) að um 20% af 

starfsfólki í Bandaríkjunum hefur orðið fyrir einelti á sínum vinnustað. WBI skilgreinir 

einelti sem endurtekna misþyrmingu sem kemur í veg fyrir að þolandinn geti unnið 

vinnuna sína (Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). Ennfremur skilgreinir Brynja 

Bragadóttir, vinnusálfræðingur, vinnustaðaeinelti sem eitt form af ofbeldi þar sem 

endurtekin, neikvæð háttsemi ógnar öryggi þolandans og veldur honum streitu með þeim 

afleiðingum að þolandinn geti illa sinnt skil á vinnu sinni. Brynja flokkar einelti á 

vinnustað í tvennt. Annars vegar er það félagslegt einelti sem felst í útskúfun þolanda 

og hins vegar starfstengt einelti þar sem gerendur eru oftar en ekki yfirmenn sem halda 

t.d. upplýsingum leyndum fyrir þolanda eða breyta ábyrgðarsviði hans án skýringar 

(Einelti á vinnustöðum, 2014). 

3.1 MISMUNANDI SKILGREININGAR 

Þegar fjallað er um einelti er mikilvægt að skilgreining á því sé skýr og liggi fyrir. 

Skilgreining á einelti er misjöfn eftir löndum, reglugerðum og fræðimönnum. Oftast er 

þó sami rauði þráðurinn í gegnum þær allar, þ.e. að einelti sé síendurtekin hegðun eða 

framkoma sem veldur vanlíðan þolanda.  
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Samkvæmt 3. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015 er einelti skilgreint sem 

„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“ (Reglugerð um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum nr. 1009/2015). 

Skilgreining Guðjóns Ólafssonar á einelti er þegar einhver aðili er tekinn fyrir og píndur, 

andlega eða líkamlega. Áreitið varir í einhvern tíma og er innt af hendi af einum eða 

fleiri einstaklingum (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Brynja Bragadóttir vinnusálfræðingur segir einelti vera eitt form af ofbeldi. Hún 

skilgreinir það sem endurtekna, neikvæða háttsemi sem beinist að einum eða fleiri 

einstaklingum. Þetta ógnar heilsu og öryggi þolenda og veldur þeim streitu (Einelti á 

vinnustöðum, 2014). 

Í rammaáætlun EES er áreiti og ofbeldi skilgreint með tilliti til vinnustaðar þannig að 

einelti sé atburður sem á sér stað þegar einn eða fleiri starfsmenn eða stjórnendur eru 

ítrekað og vísvitandi misnotaðir, þeim hótað og/eða niðurlægðir á vinnustað 

(Commision af the European Communities, 2007).  

Í bók Davenport, Schwartz og Elliot er einelti skilgreint sem tilfinningaleg árás þar sem 

einstaklingur verður þolandi af dónalegri og skaðlegri árás af hálfu geranda. Áreitnin á 

sér stað í baktali, sögusögnum, opinberri niðurlægingu og skapað er óvingjarnlegt 

umhverfi. Einelti er gert viljandi til að þolandi hrökklist út af vinnustaðnum (Davenport, 

Schwartz og Elliot, 1999, bls. 33).  

Olweus, sænskur sálfræðingur, var einn af fyrstu fræðimönnum sem rannsakaði einelti 

með skipulögðum hætti upp úr 1970. Hans skilgreining á einelti er þegar einstaklingur 

verður fyrir síendurteknu neikvæðu áreiti frá annarri manneskju (Olweus, 1994). 

Í rannsókn framkvæmd af vegum Workplace Bullying Institute (WBI) er 

vinnustaðaeinelti skilgreint sem endurtekin misþyrming framkvæmd af öðrum sem 
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kemur í veg fyrir að viðkomandi geti unnið vinnuna sína og verði fyrir misnotkun í formi 

særandi orða, hótana, ógnana og niðurlægingar (Workplace Bullying Institute, 2010).  

3.2 BIRTINGARMYNDIR EINELTIS 

Einelti getur birst á margvíslega vegu og geta bæði starfsmenn og stjórnendur verið 

gerendur. Auk þess getur einelti komið upp á milli starfsfólks og viðskiptavina. 

Samkvæmt Vinnueftirlitinu getur einelti tekið á sig ýmsar myndir, þær eru meðal annars: 

- Starf, hæfni og verk þolandans eru lítilsvirkt 

- Dregið er að ástæðulausu úr ábyrgð og verkefnum 

- Nauðsynlegar upplýsingar eru ekki gefnar 

- Misnotkun valds eða ofstjórnun 

- Særandi athugasemdir 

- Útilokun frá félagslegum samskiptum 

- Óréttmæt starfstengd gagnrýni 

- Meiðandi sögusögnum komið af stað 

- Líkamlegt ofbeldi eða hótanir um slíkt 

- Starfsmaður er lítillækkaður, útilokaður eða tekinn fyrir 

- Hótanir gegn starfsöryggi 

- Starfsmaður fær ekki stöðuhækkun eða starfsþjálfun 

Þar að auki er talið upp að einelti er niðurlægjandi og særandi og getur bæði sýnt sig í 

gjörðum sem og því sem er látið ógert (Vinnueftirlitið, 2008, bls. 7). 

Guðjón Ólafsson nefnir í riti sínu um einelti að einelti getur verið beint eða óbeint. 

Beint einelti er líkamlegt, þ.e. eitthvað sem sést og heyrist. Þetta getur verið árás, ofbeldi, 

athafnir eða særandi orð. Óbeint einelti er aftur á móti það sem ekki er sjáanlegt, 

einskonar andlegt ofbeldi, útskúfun og særandi athafnir sem hafa ekki sjáanlegar 

afleiðingar í för með sér (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). Rafrænt einelti er einnig 

flokkað sem óbeint einelti, þar sem gerandinn er ekki í beinu sambandi við þolanda. 

Þegar rafrænt einelti á sér stað getur það verið niðrandi og meiðandi athugasemdir í garð 

þolanda. Það getur birst í munnlegu einelti sem uppnefningar, meinyrði og gróusögur. 

Einnig getur það verið tilfinningalegt í formi niðurlægingar eða útilokunar frá hópi eða 
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þátttöku, sem og kynferðislegt eða ögrun vegna kynþáttar (Samfélag, fjölskylda og 

tækni, 2011). 

Einelti er einnig hægt að skipta upp í tvenns konar athæfi, ágreiningseinelti og 

árásareinelti. Ágreiningseinelti stafar af ágreiningi milli aðila á vinnustað og ef ekki 

leysist upp úr þessum ágreiningi þá fer það að snúast upp í að vera persónulegt og frekar 

árásir á einstaklinginn sjálfan fremur en málið sem það varðaði. Annar aðilinn vinnur 

baráttuna og reynir að uppræta hinum aðilanum með einelti. Árásareinelti á sér stað 

þegar þolendur hafa ekkert gert sem réttlætir það að verða fyrir árás af völdum 

samstarfsmanna. Ástæða fyrir eineltinu er að þolendurnir eru berskjaldaðir, tilheyra 

minnihlutahóp og verða blórabögglar hóps sem fær útrás fyrir gremju sína og vanmátt 

(Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Enn fremur flokkar Brynja Bragadóttir vinnusálfræðingur einelti niður í tvennt, 

félagslegt einelti og starfstengt einelti. Félagslegt einelti er það þegar starfsmaður eða 

hópur starfsmanna tekur sig saman og útskúfar þolandann úr aðstæðum, sem upplifir sig 

þá sem einan og einangraðan. Starfstengt einelti er sú tegund eineltis þar sem yfirmenn 

eru oft gerendur. Þetta form eineltis getur birst þannig að upplýsingum er haldið leyndum 

fyrir þolanda sem gerir það að verkum að þolandi á erfitt með að sinna starfi sínu vel. 

Gerandi/stjórnandi getur breytt verkefnum og ábyrgðarsviði án útskýringar eða haft áhrif 

á umfang vinnu þolanda. Þetta gerir stjórnandi ýmist með því að auka álag á þolanda 

þannig að hann hefur miklu meira að gera en hann ræður við, eða að taka af honum 

verkefni þannig að þolanda finnist hann vera óþarfur á vinnustaðnum (Einelti á 

vinnustöðum, 2014). 

Sett hafa verið fram fimm stig í ferli eineltis, allt frá því að ágreiningur á sér stað og 

í það að þolandi verði fyrir brottrekstri. Stigin fimm eru:  

1. Stig – Ágreiningur milli aðila sem er í raun ekki 

orðið að einelti á þessu stigi en getur leitt til þess. 

2. Stig – Árásagjarnar athafnir. Hér er eineltið 

byrjað sem andleg árás. 

3. Stig – Stjórnendur rangtúlka aðstæður og taka því 

undir með geranda. Í staðinn fyrir að stjórnendur 

veiti þolanda stuðning þá útiloka þeir þolandann. 
Mynd 1 Ferli eineltis 
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4. Stig – Þolandinn er sagður vera erfiður eða eiga við andlega erfiðleika að stríða. 

Þessi rangtúlkun stjórnenda og lækna ýtir undir neikvæðar athafnir sem leiða oftar 

en ekki til brottrekstrar. 

5. Stig – Brottrekstur þolanda. Þetta leiðir oftar en ekki til andlegra veikinda þolanda 

(Davenport, Schwartz og Elliot, 1999, bls. 38). 

Þessi fimm stig snúa að því að það sé þolandinn sem er vandamálið sjálft og í lokin er hann 

rekinn eða látinn fara af vinnustaðnum. Hér í þessu líkani er ekki tekið mið af hver gerandinn 

er eða að sökin sé gerandans. Það er ekki verið að vinna að rót vandans, sem sýnir sig og 

sannar í rannsókn gerð á vegum Workplace Bullying Institute á vinnustaðaeinelti í 

Bandaríkjunum að það eru þolendur í 61% tilfella sem yfirgefa vinnustaðinn sinn 

(Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). 

3.2.1 HÓPELTI OG HÓPAMYNDUN 

Hópur samanstendur af tveimur eða fleiri einstaklingum sem deila sameiginlegum 

markmiðum og sjá sig fyrir sér sem partur af hópnum. Hópum er skipt í tvennt, í 

formlega og óformlega hópa. Formlegir hópar eru skilgreindir innan skipulags 

fyrirtækisins, t.d. mannauðshópur, endurskoðendahópur o.s.frv. Óformlegir hópar eru 

aftur á móti samansafn af einstaklingum sem deila sameiginlegum áhugamálum eða 

félagslegum samskiptum (Vandeverr og Menefee, 2010, bls. 103-104).  

Það eru nokkrar ástæður fyrir því af hverju fólk leitar í það að vera partur af hópi. 

Fyrsta ástæðan er öryggið þar sem einstaklingi finnst hann sterkari innan hóps heldur en 

einsamall, t.d. með því að tjá sig við hópinn sinn sem leiðir til aukins sjálfstrausts. Að 

vera partur af hóp gefur einstaklingi ákveðna viðurkenningu eða stöðu innan samfélags, 

eins og að vera partur af góðgerðarsamfélögum. Sú staðreynd að tilheyra sérstökum hóp 

getur gefið einstaklingum ákveðið vald, því það sem ekki er hægt að gera einsamall er 

ef til vill hægt að framkvæma sem hópur (Vandeverr og Menefee, 2010, bls. 104-105). 

Hópelti er það þegar hópur einstaklinga veitist að einum eða fleiri einstaklingum 

með endurtekinni neikvæðri framkomu. Brynja Bragadóttir og Hildur Jakobína 

Gísladóttir segja jafnframt að hópelti gæti verið algengara en einelti. Hópelti er það nýtt 

á nálinni að vegna vanþekkingar hafi fyrirbærið hópelti ekki verið nógu mikið skoðað 
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þegar lausna er leitað á einelti (Hópelti algengara en einelti, 2016). Einstaklingar sem 

eru gerendur í hópelti mynda því óformlega hópa þar sem hópmeðlimir eiga það 

sameiginlega markmið að níðast á öðrum einstaklingi.  

3.3 ÁSTÆÐUR EINELTIS 

Einelti á vinnustað getur komið upp vegna misjafnra ástæðna, oft má rekja það til þess 

að stjórnun er ábótavant á þeim vinnustöðum sem einelti þrífst á. Dæmi um 

stjórnunaraðferðir sem stuðla að einelti eru að stjórnandi sýnir mikinn valdhroka og 

kröfur til starfsmanna eru miklar, óljósar eða þær stangast á. Upplýsingaflæði getur verið 

mjög takmarkað og illa staðið að breytingum. Markmið og tímaáætlanir eru óraunsæar 

og starfs- og samskiptareglur eru óljósar. Skortur getur verið á viðbrögðum og lausnum 

á þeim vandamálum eða ágreiningi sem upp kemur (Vinnueftirlitið, 2008, bls. 10). Þetta 

eru allt atriði sem benda til þess að starfsmenn hafa frekar frjálsar hendur og gera hlutina 

eftir sínu höfði eða reyna eftir besta megni að gera það sem stjórnandinn vill hverju 

sinni, án þess þó að vita almennilega hvað stjórnandinn vill. Þetta getur leitt til streitu 

og kvíða sem kemur niður á vinnuframlagi starfsmanna.  

 Ástæður eineltis sem snúa ekki beint að því að stjórnandinn sé gerandi er að 

viðkomandi gæti fundist sem stöðu eða hlutverki hans sé ógnað og verða afleiðingarnar 

af því að ráðist sé á samkeppnisaðilann með t.d. baktali eða ráðabruggi gegn honum. 

Nýr yfirmaður getur einnig virkað sem ógn fyrir starfsfólk og því gæti það brugðið á að 

vinna gegn öllu því sem nýji yfirmaðurinn reynir að gera, baktala hann og saka hann um 

athafnaleysi. Einstaklingur sem vill ekki lenda í því að vera þolandi gæti tekið upp á því 

að vera gerandi og þannig samþykktur af hinum sem eru gerendur. Einnig gæti einelti 

sprottið upp vegna öfundar á samstarfsmanni og með því að leggja þann starfsmann í 

einelti sem er öfundaður skapar gerandinn þá sýn um að vera hafinn yfir þann einstakling 

sem hann í raun öfundar. Skortur á umburðarlyndi gagnvart þjóðerni, kyni, kynhegðun 

eða fötlun getur einnig leitt til áreitis eða eineltis. Að auki gæti yfirmaður reynt að gera 

starfsmanni lífið leitt í þeim tilgangi að reyna að losna við hann af vinnustaðnum 

(Vinnueftirlitið, 2008, bls. 10-11). 
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3.4 AFLEIÐINGAR EINELTIS 

Einelti hefur ekki einungis áhrif á þolandann sjálfan, heldur hefur það áhrif á allt 

umhverfi þolandans líka, þ.e. gerandann, samstarfsfólk, fyrirtækið og stjórnendur. 

Viðbrögð þolenda geta verið misjöfn, allt frá kvíða og streitu upp í tilrauna til sjálfsvígs. 

Gerendum finnast þeir oft vera í sterkari stöðu en þolandinn, en mikið af þeirra 

vinnutíma fer í það að níðast á þolanda í stað þess að sá tími nýtist til vinnu. 

Samstarfsmenn þolanda og geranda þurfa því að taka á sig meiri vinnu fyrir vikið. 

Fyrirtækið sjálft getur einnig orðið fyrir skaða af völdum eineltis á vinnustaðnum, 

starfsmannavelta verður meiri og ímynd fyrirtækisins skemmist.  

3.4.1 ÁHRIF Á ÞOLANDA 

„You can kill a person only once, but when you humiliate him, you kill him 

many times over“ (Davenport, Schwartz og Elliot, 1999, bls. 81). 

Einelti hefur sömu áhrif á einstaklinga eins og annað ofbeldi. Einelti hefur áhrif á 

andlega heilsu starfsmanna sem sýna sálræn viðbrögð á borð við kvíða, þunglyndi, 

öryggisleysi og örvinglun (Vinnueftirlitið, 2008, bls. 12). Þolendur missa smám saman 

þrótt, gleði og lífsvilja og kenna ef til vill sjálfum sér um hvernig aðstæður séu, einnig 

upplifa þeir sig sem mislukkaða og lítið aðlaðandi (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 23). 

Skortur á sjálfstrausti fer dvínandi og fólk fer að upplifa félagslega einangrun og forðast 

því regluleg sambönd við aðra. Breyting á hegðun getur einnig átt sér stað hjá þolendum 

í formi aðgerðarleysis, eirðarleysis, svefnleysis, veikindafjarvista eða uppgjöf á starfi 

(Vinnueftirlitið, 2008, bls. 12). Ef þolendur eru komnir á mjög vondan stað og hafa unnið 

undir einelti í þó nokkurn tíma, jafnvel lengur en tvö ár, er líklegt að einkenni 

áfallastreituröskunar séu farin að koma fram (Afleiðingar eineltis á vinnustöðum, 2014). 

Líkamleg veikindi geta einnig gert vart við sig snemma í ferlinu eins og magaverkir, 

höfuðverkur, háþrýstingur, ógleði, svitaköst, andnauð, bakverkur og hraður hjartsláttur 

(Vinnueftirlitið, 2008, bls. 12). Í mjög alvarlegum tilfellum getur einelti leitt til sjálfsvígs 

(Þórhildur Líndal, 2011). Þessum atriðum ber að fylgjast með hjá starfsmönnum og eru 

þetta eins konar viðvörunarmerki um að allt sé ekki með felldu. Afleiðingar eineltis geta 
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sýnt sig á misjafnan hátt hjá hverjum og einum starfsmanni og ef að starfsmanni líður 

ekki vel á sínum vinnustað þá mun það koma niður á vinnuframlagi hans. 

 Heimir Maríusson segir í viðtali við Fréttablaðið að hann hafi sætt einelti á sjó í 

fimmtán ár. Eineltið sem hann varð fyrir, þar sem skipstjórinn var gerandinn, lýsti sér í 

formi fálætis, útilokunar og baktals. Upplýsingaflæðið var lítið sem ekkert og kurteisi á 

borð við að heilsa var ekki til staðar. Heimir lærði að vinna undir þessu einelti og hvernig 

ætti að haga sér til að þóknast gerandanum. Afleiðingarnar af þessu langvarandi einelti 

voru að þolandinn var að hans sögn skíthræddur sem kom mikið niður á hans sálarlífi 

og sjálfsáliti. Þegar þolanda var sagt upp vegna niðurskurðar fann hann til léttis en 

eineltið sem hann varð fyrir hafði djúpstæð áhrif og hefur hann þurft aðstoð sálfræðings 

til að vinna með það (Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2016). 

 Þolendur bregðast misjafnlega við svipuðum aðstæðum. Enginn einstaklingur er eins 

og því viðbrögð misjafnra einstaklinga ekki þau sömu. Einelti hefur verið skipt í þrjár 

gráður, þ.e. eftir því hvernig þolendur bregðast við.  

Einelti af fyrstu gráðu: Þolandinn veitir viðnám, kemst undan frekara einelti. 

Einelti af annarri gráðu: Þolandinn getur ekki veitt viðnám eða getur flúið. 

Þolandinn glímir við langvarandi líkamleg eða andleg veikindi sem hefur áhrif á að 

erfiðlega gengur að snúa aftur til vinnu.  

Einelti af þriðju gráðu: Þolandinn getur ekki snúið aftur til vinnu. Andleg og 

líkamleg veikindi eru það mikil að bati sýnist ómögulegur, nema með mjög 

sérhæfðri meðferð.  

Það fer allt eftir því hvernig viðkomandi tekur eineltinu, hvort viðkomandi finnst að það 

sé verið að leggja hann í einelti eða finnst honum þetta bara vera hálfgert grín. Það er 

enginn einstaklingur eins og enginn bregst eins við áreitni eða einelti (Davenport, 

Schwartz og Elliot, 1999, bls. 39). 

3.4.2 ÁHRIF Á GERANDA 

Gerendum finnast þeir oft vera ofdirfskufullir og halda að þeir hafi sterkari stöðu í 

hópnum en þolandinn. Þar af leiðandi getur það gerst að gerandi fái annað samstarfsfólk 
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með sér í lið sem vill líkjast þeim. Þetta eru svokölluð fyrirmyndaráhrif (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 27). Þá hefur gerandinn mikinn sannfæringarkraft og veit að hann 

getur haft áhrif á aðra, hvort sem þau eru neikvæð eða jákvæð. Þá er gerandinn búinn að 

koma sér upp sínum fylgjendum gagnvart þolandanum og þeir fylgjendur taka þá upp 

hegðun gerandans og eru þá sjálfir orðnir að gerendum. Á þessu stigi er gerandinn búinn 

að byggja upp óformlegan hóp sem á sér sameiginlegt áhugamál eða markmið, þ.e. að 

níðast á þolandanum.  

Starfsmenn sem leggja í einelti, og eru þá gerendur, eyða orku og tíma sem mætti 

nýta á uppbyggjandi hátt og þar af leiðandi minnka afköstin (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, e.d.). Gerendur verða einnig fyrir áhrifum af völdum eineltis. Þeir 

geta átt erfitt með að fá meðmæli frá viðkomandi vinnustað þar sem eineltið átti sér stað, 

og eiga þá erfitt með að fá aðra vinnu ef þeir eru látnir yfirgefa vinnustaðinn. Í sumum 

tilfellum hefur ef til vill gleymst að taka með í reikninginn þá þætti í umhverfinu og 

skipulagsheildinni sem voru að valda þessum tilfellum. Því er mjög alvarlegt að stimpla 

einhvern sem geranda og þarf því að vera vel ljóst að viðkomandi hafi virkilega verið 

gerandi í máli sem kvartað er um sem snýr að einelti (Hópelti algengara en einelti, 2016).  

3.4.3 ÁHRIF Á FYRIRTÆKIÐ 

Einelti getur haft neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækja og geta þau áhrif leitt með sér beinan 

og óbeinan kostnað. Beinn kostnaður vegna eineltis á vinnustað er sá að 

starfsmannaveltan eykst sem og veikindi og fjarvistir vegna streitutengdra sjúkdóma 

verður algengari. Fyrirtækin gætu þurft að ráða ráðgjafa inn í fyrirtækið. Eineltismál 

taka einnig tíma frá stjórnendum og starfsmönnum sem gerir það að verkum að afköstin 

verða minni fyrir vikið. Óbeinn kostnaður er atriði sem snúa að starfsanda, afköstum og 

ímynd (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Einelti hefur ekki einungis áhrif á þolendur og gerendur heldur hefur það líka áhrif 

á samstarfsfólk sem og fyrirtækið sjálft. Algengt er að þolendur eineltis séu mikið 

fjarverandi frá vinnu, það bitnar á samstarfsfólki sem þarf þá að taka á sig þeirra vinnu 

og þar af leiðandi eykst álagið til muna á samstarfsfólkið (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, e.d.). Þar að auki hefur einelti áhrif á afköst starfsfólks því það getur 

verið áhugaminna um að standa sig vel og afkastað minna en það gæti verið að gera. 
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Starfsandinn verður verri sem getur komið niður á þjónustu til viðskiptavina. Óánægður 

starfsmaður sem líður illa í starfsumhverfi sínu veitir ekki þá þjónustu sem ætlast er til 

af honum til viðskiptavina. Starfsmannavelta verður meiri, ímynd fyrirtækisins getur 

skaðast og umtalið orðið slæmt (Afleiðingar eineltis á vinnustöðum, 2014). 

3.5 FYRRI RANNSÓKNIR 

Í komandi tveimur undirköflum verður fjallað um þær fyrri rannsóknir sem höfundi þótti 

áhugaverðar og þóttu passa vel við viðfangsefni ritgerðarinnar. Þetta eru tvær íslenskar 

rannsóknir, önnur sem snýr að ríkisstarfsmönnum og hin að sjómönnum. Einnig verður 

fléttuð inn í erlend rannsókn á vegum Workplace Bullying Institute sem gerð var tvívegis 

í Bandaríkjunum árin 2010 og 2014. 

3.5.1 ÍSLENSKAR RANNSÓKNIR 

Könnun á einelti meðal ríkisstarfsmanna árið 2010 

Árið 2006 var gerð rannsókn á starfsumhverfi meðal ríkisstarfsmanna. Niðurstöður úr 

þeirri könnun leiddu í ljós að tæp 17% starfsmanna töldu sig hafa orðið fyrir einelti á 

núverandi vinnustað, þar af 10% sem sögðust hafa orðið fyrir eineltinu oftar en einu 

sinni. Rannsókninni var ætlað að draga upp heildstæða mynd af starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna með viðhorfi til stjórnunar, vinnuaðstæðna og þátta sem gætu haft áhrif 

á árangur og líðan í starfi, þ.á.m. einelti á vinnustaðnum og draga svo lærdóm af 

niðurstöðunum. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þörf var á fræðslu 

til stofnana um einelti fór fjármálaráðuneytið í aðgerðir til að laga það ástand. Það var 

gert m.a. með þeim hætti að senda út fræðslugögn um einelti og viðbrögð við því til allra 

ráðuneyta og stofnana, gefinn var út leiðbeiningabæklingur fyrir stjórnendur og var 

sérfræðingur á sviði eineltis með erindi fyrir stjórnendur og starfsmenn ríkisins. Sama 

könnun var gerð aftur árin 2008 og 2010 til að sjá hvort að aðgerðir 

fjármálaráðuneytisins á sviði eineltis hefði skilað árangri.  

 Úrtakið úr könnun frá árinu 2010 var 4.332 ríkisstarfsmenn, fjöldi svara var rúmlega 

2.500 eða 60,9% svarhlutfall. Engin breyting hefur orðið á tíðni eineltis frá árinu 2008, 

bæði árin 2008 og 2010 töldu 10% svarenda sig hafa orðið fyrir einelti á núverandi 
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vinnustað. Í 40% tilfella hafði eineltið staðið yfir í tvö ár eða lengur og í 20% tilfella í 

eitt til tvö ár.  

26% töldu sig hafa orðið vitni að einelti á vinnustað sem er sambærilegt hlutfall og 

við könnunina árið 2008 þar sem 25% töldu sig hafa orðið vitni að einelti.  

Einnig var spurt út í fjölda gerenda. Bæði árin 2008 og 2010 sögðu fleiri að 

gerandinn hafi verið einn að verknaði, en í ljós kom að karlar verða frekar fyrir barðinu 

á einum geranda en konur frekar af fleiri en einum geranda.  

Í 44% tilfella var um samstarfsmenn að ræða sem geranda og næst á eftir var næsti 

yfirmaður. Forstöðumaður og annar stjórnandi eru gerendur að svipuðu leyti, eða um 

20%. Þessar tölur eru sambærilegar þeim og í könnuninni frá 2008.  

Birtingarmyndir eineltis má rekja til, að mati þátttakenda, að hundsað væri faglegt 

álit og sjónarmið þeirra dag- eða vikulega, eða 46,4% sem svöruðu því. 27,5% 

Mynd 2 Staða geranda innan stofnunar 

Mynd 3 Birtingarmyndir eineltis 
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þátttakenda sögðu að það gerðist að jafnaði dag- eða vikulega að upplýsingum væri 

haldið frá þeim. Rúmlega 30% sögðust hafa lent fyrir persónulegum árásum, þ.e. að 

slúðri eða orðrómi er komið af stað um viðkomandi eða að lítið hafi verið gert úr 

viðkomandi eða hæðst af persónu þeirra.  

Einnig var spurt um áhrif eineltis á þolanda. Þar kom í ljós að 56% þátttakenda sem 

höfðu orðið fyrir einelti að þeir finndu fyrir kvíða fyrir að koma til vinnu. Tæplega 

helmingur kvaðst hafa orðið fyrir svefnröskunum og neikvæðum áhrifum á 

sjálfstraustið.  

Þegar spurt var hversu lengi eineltið hafði staðið yfir, sögðust 42% svarenda hafa verið 

fyrir einelti lengur en í 2 ár, 19% á bilinu 1-2 ár og 10% skemur en 3 mánuði.  

Mynd 4 Áhrif á þolanda 

Mynd 5 Hversu lengi stóð eineltið yfir? 
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50% af þeim sem lent höfðu í einelti á vinnustað sögðust hafa brugðist við með því 

að ræða málið við fjölskyldumeðlim eða vini. Næst algengast var að ræða við 

samstarfsmenn eða næsta yfirmann. Þar á eftir eða 24% sem hófu leit að nýrri vinnu. Í 

kjölfarið var spurt hvort að aðgerð viðkomandi þolanda hafi leitt til einhverra breytinga. 

Þar kom í ljós að aðeins í 21% tilfella leiddi það til hins betra en í 40% tilfella gerði það 

ekki.  

Einungis voru 12% þátttakenda sem höfðu orðið fyrir einelti sem lögðu fram 

kvörtun, sem er sama hlutfall og frá könnun árið 2008. Aukning hafði samt verið á 

eftirfylgni kvörtunarinnar, frá 24% árið 2008 og í 40% árið 2010.  

Langflestir þátttakendur, eða um 60%, töldu að slæmur stjórnunarstíll ýtti undir 

einelti á vinnustaðnum. 34% töldu að vanþekking á einelti væri skýring á ástæðu 

Mynd 6 Viðbrögð við einelti 

Mynd 7 Ástæður eineltis 
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eineltisins og 28% sögðu að óréttmætt mat á frammistöðu væri ástæða eineltis (Ágústa 

H. Gústafsdóttir, 2010). 

 

Könnun Salóme Rutar Harðardóttur á sjómönnum 

Salóme Rut Harðardóttir skrifaði lokaverkefni til M.Ed. -prófs í íþrótta- og heilsufræði 

árið 2015. Þar tók hún fyrir lífsánægju og starfsumhverfi sjómanna þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að kanna starfsumhverfi, lífsánægju og heilsutengd lífsgæði 

sjómanna á Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni voru 132 sjómenn á aldrinum 21-70 ára 

sem voru sjóðsfélagar í lífeyrissjóðnum Gildi. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar 

voru að 38,9% þátttakenda höfðu orðið fyrir eða upplifað einelti og/eða áreitni á 

síðastliðnum 6 mánuðum sem rannsóknin var borin fram. Ef þessar tölur eru yfirfærðar 

á alla sjómenn á Íslandi á árunum 2013-2014, 4100 talsins, má áætla að 1600 þeirra hafi 

orðið fyrir einelti á vinnustað. Þar að auki leiddi rannsóknin í ljós að þeir sem höfðu 

orðið fyrir einelti og/eða áreitni höfðu minni lífsánægju og heilsutengd lífsgæði heldur 

en þeir sem höfðu ekki orðið fyrir einelti og/eða áreitni (Salóme Rut Harðardóttir, 2015). 

Í rannsókn Salóme Rutar voru þrjár spurningar um einelti. Fyrsta spurningin sneri 

að því hvort að þátttakandinn hafi orðið var við að einelti ætti sér stað á vinnustaðnum 

á síðustu sex mánuðum. 43 þátttakendur svöruðu þeirri spurningu játandi eða 32,8%. 

Önnur spurningin var hve marga viðkomandi þátttakandi hafi séð verða fyrir einelti 

og/eða áreitni á vinnustað og voru svörin allt frá því að hafa séð 1 karl og upp í 6 karla 

lagða í einelti og/eða verða fyrir áreitni. Þriðja spurningin hljóðaði á þann veg hvort að 

þátttakandinn hafi sjálfur orðið fyrir einelti og/eða áreitni á vinnustaðnum á síðustu sex 

mánuðum. Þar svöruðu 8 játandi eða 6,1% allra þátttakenda (Salóme Rut Harðardóttir, 

2015). 

3.5.2 ERLENDAR RANNSÓKNIR 

Workplace Bullying Institute (WBI) í Bandaríkjunum gerði rannsókn á vinnustaðaeinelti 

árið 2010 og aðra samskonar árið 2014. Helstu niðurstöður þessara tveggja rannsókna 

verða bornar saman. 
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Tíðni eineltis á vinnustað má sjá á þessari mynd hér. Frá árinu 2010 og til 2014 hefur 

starfsmönnum í Bandaríkjunum fækkað sem orðið hafa fyrir einelti á vinnustað, sem og 

þeim sem eru fyrir einelti á þeim tíma sem könnunin er tekin. Þar á móti hefur vitnum 

að einelti fjölgað um 6% en þeim fækkað verulega sem aldrei hafa orðið fyrir einelti né 

orðið vitni að einelti um 22%. Árið 2014 var bætt við í rannsóknina möguleika um að 

viðkomandi starfsmaður viti til þess að einelti fái að viðgangast á viðkomandi vinnustað, 

þar svöruðu 23% játandi, en hafa þó ekki orðið beint vitni að verknaðinum sjálfum 

(Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). 

 

Kannanirnar sneru líka að því hverjir væru gerendur eineltis á vinnustað. Þar kom í ljós 

að í báðum könnunum, 2010 og 2014, eru yfirmenn í meirihluta þeirra sem eru gerendur 

í eineltismálum á vinnustað. Þó hafi þeim fækkað um 16% á milli ára en aftur á móti 

hefur samstarfsmönnum fjölgað frá 2010 til 2014 sem gerendur. Því má áætla að 

Mynd 8 Tíðni vinnustaðaeineltis 

Mynd 9 Gerendur vinnustaðaeineltis 
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samstarfsmennirnir séu að færa það í aukana að leggja aðra í einelti. Lægra settir 

starfsmenn eru á svipuðu róli á milli kannana, eða aukning um 1% (Workplace Bullying 

Institute, 2010, 2014). 

Viðbrögð starfsmanna við einelti á vinnustað eru listuð upp hér að ofan. Flestir 

starfsmenn sem verða fyrir einelti eru í afneitun (25%) eða leiða hegðun geranda hjá sér 

(16%). Þar á eftir kemur að þolendur reyna að réttlæta hegðun gerandans (15%). Það eru 

einungis 12% starfsmanna sem reyna að útrýma eineltinu og 10% sem viðurkenna að 

verða fyrir einelti (Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). 

 

Einelti er of flókið til að það sé einungis einn blöraböggul, gerandinn. Þó að einelti sé 

vissulega ávallt siðferðislega rangt þá eru nokkrir þættir sem spila saman sem veldur því 

að einelti fái að viðgangast á vinnustað. Það eru fimm megin þættir sem geta orsakað 

einelti. Þeir þættir eru andlegt ástand og kringumstæður gerandans, vinnustaðamenning, 

Mynd 10 Viðbrögð starfsmanna 

Mynd 11 Hvað stöðvar vinnustaðaeinelti? 
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andlegt ástand og kringumstæður þolandans, atburðarrás áreitninnar og utanaðkomandi 

þættir (Davenport, Schwartz og Elliot, 1999, bls. 57). 

Í ljósi þess að helstu viðbrögð starfsmanna við því að lenda í einelti á vinnustað eru 

afneitun eða að leiða hegðun gerandans hjá sér, þá leiðir það til þess að 61% af þolendum 

missir vinnuna sína, þ.e. 29% þolanda sem hætta, 19% þolanda sem eru neyddir út af 

vinnustaðnum og 13% þolanda sem eru reknir í kjölfar eineltis á vinnustað. Í 26% tilvika 

er það gerandinn sem er annaðhvort refsað (11%), hann rekinn (10%) eða hættir 

sjálfviljugur (5%) (Workplace Bullying Institute, 2010, 2014). 

 

Þar sem niðurstöður úr rannsókn WBI sýna að yfirmenn eru helstu gerendur í eineltis- 

og ágreiningsmálum á vinnustöðum, og niðurstöður úr könnun ríkisstarfsmanna í næst 

flestum tilfellum, má snúa umræðunni að vinnustaðamenningu. Stofnendur/stjórnendur 

fyrirtækja eru þeir sem skapa og setja línurnar með menninguna á vinnustað og eru þeir 

gjarnan fyrirmynd starfsmanna hvað hegðun varðar. Því er áhugavert að skoða 

tenginguna á milli eineltis á vinnustað og hvernig vinnustaðamenningin er, er jákvæð 

eða neikvæð menning, eru reglur, eru siðferðisleg viðmið og hverjir eru helstu 

áhrifaþættir stjórnenda.   
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4 VINNUSTAÐAMENNING 

„Culture is the social glue that helps hold the organization together by 

providing standards for what employees should say and do“  

(Robbins og Judge, 2015, bls. 500). 

Vinnustaðamenning er sambland af sameiginlegum væntingum, óskrifuðum reglum og 

félagslegum gildum sem aðgreinir vinnustaðinn frá öðrum. Allir vinnustaðir búa yfir 

þessari sérstöku menningu og endurspeglast hún í því hvernig fólk hegðar sér á 

vinnustaðnum (Robbins og Judge, 2015, bls. 497). Því má segja að vinnustaðamenning 

sé eins og persónuleiki, það er enginn vinnustaður sem býr yfir eins menningu jafnvel 

þótt að starfsemin sé sú sama, því vinnustaðamenningin er háð þeim einstaklingum sem 

skapa hana.  

Vinnustaðamenning samanstendur af sjö eiginleikum og eru þeir til staðar í 

mismiklu magni í hverju fyrirtæki. Þessir sjö eiginleikar eru nýsköpun og áhætta (e. 

Innovation and risk taking), auga fyrir smáatriðum (e. Attention to detail), fókus á 

niðurstöður (e. Outcome orientation), hugað að fólki (e. People orientation), hópavinna 

(e. Team orientation), ágengni (e. Aggressiveness) og stöðugleiki (e. Stability). Taflan 

hér að neðan sýnir frekari skilgreiningar á þessum eiginleikum (Robbins og Judge, 2015, 

bls. 497).  

Nýsköpun og áhætta
Að hve miklu leyti starfsmenn eru hvattir til að vera frumlegir og 

taka áhættur.

Auga fyrir smáatriðum
Að hve miklu leyti ætlast er til að starfsmenn sýni nákvæmni og 

athygli fyrir smáatriðum. 

Fókus á niðurstöður
Að hve miklu leyti fyrirtækið einblíni á útkomur og niðurstöður 

frekar en hvernig ferlið var eða verkefnið leyst.

Hugað að fólkinu
Að hve miklu leyti ákvarðanir stjórnenda taka mið af áhrifum á 

starfsfólkið. 

Hópavinna
Að hve miklu leyti vinnan er unnin í hópum eða teymum frekar en 

einstaklings. 

Ágengni
Að hve miklu leyti starfsfólk er ákveðið, sókndjarft og kappgjarnt 

frekar en að vera áhyggjulaust.

Stöðugleiki
Að hve miklu leyti er lagt áherslu á að viðhalda óbreyttu ástandi 

þrátt fyrir vöxt. 

Eiginleikar vinnustaðamenningar

Tafla 1 Eiginleikar vinnustaðamenningar 
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Flestir vinnustaðir búa yfir einni ríkjandi menningu (e. Dominant culture) og 

mörgum menningarkimum (e. Subcultures). Ríkjandi menning lýsir þeim grunngildum 

sem eru ráðandi hjá flestum starfsmönnum. Menningarkimi er aftur á móti hópur innan 

vinnustaðarins sem hefur sína eigin vinnustaðamenningu og hegðar sér öðruvísi en hinir 

sem taka þátt í ríkjandi menningu. Einnig er hægt að skilgreina vinnustaðamenningu út 

frá því hvort hún sé sterk eða veik (e. Strong versus weak culture). Því fleiri starfsmenn 

sem tileinka sér og tengja við grunngildin, því meiri skuldbinding á sér stað og þar af 

leiðandi verður vinnustaðamenningin sterkari. Eftir því sem vinnustaðamenningin 

verður sterkari því minni verður þörfin á formbindingu, þ.e. reglur, ferli og stefnur eru 

ekki eins formleg (Robbins og Judge, 2015, bls. 498-500).  

Þegar starfsmenn byrja að vinna á nýjum vinnustað þurfa þeir að ganga í gegnum 

félagsmótun. Félagsmótun er ferli sem starfsfólk notar til að aðlaga sig að 

vinnustaðamenningu. Þetta er ferli í þremur stigum þar sem fyrsta stigið er að starfsfólk 

hefur ákveðnar væntingar, gildi og viðhorf áður en það mætir til starfa. Á öðru stigi mæta 

starfsmenn til starfa og þurfa þá að vinna úr þeim mögulega mun sem er á væntingum 

og raunveruleikanum. Þriðja stig félagsmótunar fer í að starfsfólk er búið að taka í sátt 

þann mun sem var á væntingum og raunveruleikanum og aðlagar sig að fyrirtækinu, 

hópnum og menningunni (Robbins og Judge, 2015, bls. 507-509). 

4.1 JÁKVÆÐ OG NEIKVÆÐ VINNUSTAÐAMENNING 

Jákvæð vinnustaðamenning byggir helst til á þremur þáttum, þ.e. leggur áherslu á 

styrkleika starfsfólks, umbuna meira en er refsað og áhersla lögð á þrótt, vöxt og þróun 

starfsfólks. Með því að leggja mikla áherslu á það hvernig starfsmenn geti þróast í starfi 

með því að átta sig á og vinna með sína styrkleika verða þeir meðvitaðir um það í hverju 

þeir eru góðir og hverju ekki. Það er verið að fá starfsfólk til að nota sína náttúrulegu 

hæfileika til að vinna sína vinnu með sem besta móti. Hrós og umbun er einnig mikilvægt 

og lítið er um refsingar og skammir. Í jákvæðri fyrirtækjamenningu eru starfsmenn 

gripnir að góðu verki og þeim hrósað. Ekki er mikilvægt að um sé að ræða stóra og feita 

bónusa, heldur eru það oft litlu hlutirnir sem skipta meira máli. Einnig er lögð áhersla á 

þrótt, vöxt og þróun í jákvæðri vinnustaðamenningu. Þar er gerður greinarmunur á starfi 

og starfsferli starfsmanns og einblínt er á bæði hvað starfsmaðurinn getur gert fyrir 
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fyrirtækið sem og hvernig fyrirtækið getur aðstoðað starfsmanninn að ná sínum árangri, 

innan sem og utan vinnu (Robbins og Judge, 2015, bls. 513-514). 

Enn fremur er það einkennandi fyrir vinnustað þar sem ríkir jákvæð menning að 

traust er á milli samstarfsfólks, það finnur til samhyggðar og hefur umburðarlyndi 

gagnvart sérkennum hvers annars. Hver og einn veit til hvers er ætlast af honum og staða 

og ábyrgðarsvið viðkomandi starfsmanns er skýr. Ef upp koma vandamál er tekið á þeim 

í vinsemd og þau leyst. Ákvarðanir og markmið eru gerð í samráði við starfsmenn sem 

gefur starfsmönnum þá tilfinningu að vera einhvers virði innan fyrirtækisins. Farið er 

eftir settum viðmiðum eða reglum og allir vita til hvers sé ætlast af þeim (Vinnueftirlit 

ríkisins, 1999, bls. 6).  

Þar sem neikvæð vinnustaðamenning ríkir er það yfirstjórnin sem setur öll markmið 

og tekur allar ákvarðanir sem undirmenn verða og eiga að hlýða. Starfsfólki lærist að 

segja ekkert sem gæti komið í bakið á þeim seinna og tilfinningar eru eitthvað sem 

starfsfólk lærir að bæla niður. Undir niðri sýður á reiði og gremju og neikvætt umtal um 

stjórnendur er daglegt brauð. Það ríkir mikil samkeppni og öfund á milli samstarfsfólks 

sem gerir það að verkum að reynsla og nýting þekkingar er engin, það er í raun þá engin 

samvinna (Vinnueftirlit ríkisins, 1999, bls. 6). 

4.2 ÓKOSTIR VINNUSTAÐAMENNINGAR 

Vinnustaðamenning getur aukið skuldbindingu starfsmanna og mótað hegðun með 

ákveðnu andrúmslofti og liðsheild. En vinnustaðamenning getur líka verið fyrirstaða. 

Hún getur hamlað gegn breytingum (e. Barriers to change) þegar þær eru ekki í 

samræmi við ríkjandi gildi. Þetta gerist helst þegar um er að ræða örar breytingar innan 

fyrirtækis eða þegar rótgróin vinnustaðamenning er til staðar sem gerir erfitt fyrir 

breytingum. Vinnustaðamenning getur einnig hamlað gegn fjölbreytni (e. Barriers to 

diversity) á þann hátt að með t.d. ráðningu nýs starfsfólks sem eru ólíkir meirihlutanum 

þá getur skapast þverstaða. Stjórnendur vilja að starfsfólkið sé fjölbreytt en á sama tíma 

þurfa þessir nýju starfsmenn að aðlaga sig að grunngildum vinnustaðamenningarinnar. 

Þegar um er að ræða vinnustað með sterka vinnustaðamenningu getur verið lítið svigrúm 

fyrir fjölbreytileika í starfsmannahópnum. Að auki getur vinnustaðamenning verið 

hindrun í samruna (e. Barriers to acquistions and mergers) því enginn vinnustaður býr 
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yfir sömu vinnustaðamenningu. Það er því vandasamt að sameina tvo vinnustaði og 

verður því að taka tillit til þess að vinnustaðamenning þessara aðskildu fyrirtækja eigi 

saman. Áður fyrr var einungis horft í fjárhagslegan ávinning við samruna, en í dag hefur 

komið í ljós að vinnustaðamenning fyrirtækjanna virðist hafa mun meiri áhrif á það hvort 

að samruninn gangi upp (Robbins og Judge, 2015, bls. 504-505).  

4.3 SKÖPUN SIÐFERÐISLEGRAR MENNINGAR 

Siðferðisleg vinnustaðamenning er sameiginleg hugmynd um það hvað er ásættanleg 

hegðun innan fyrirtækis og hvað ekki. Þessi hegðun endurspeglar hin sönnu gildi 

fyrirtækisins og mótar siðferðislega ákvörðunartöku starfsfólks innan menningarinnar 

(Robbins og Judge, 2015, bls. 501). Siðferðisleg vinnustaðamenning leiðir til þess að 

starfsmenn setja sér háa siðferðislega staðla innan fyrirtækisins. Hún einkennist af því 

að starfsmenn eru hvattir til að taka áhættur, árásargirni er haldið í skefjum og 

stjórnendur einblína á aðferðir en fylgjast þó einnig með niðurstöðum. Ef að menningin 

er sterk og heldur uppi siðferðislegri menningu þá ætti hún að hafa veigamikil áhrif á 

hegðun starfsmanna. Siðlaus menning hefur einnig áhrif á starfsfólkið, það getur blekkt 

viðskiptavini og annað samstarfsfólk eða reynt að komast undan verkefnum. Þessar 

gjörðir geta haft þær afleiðingar í för með sér að fyrirtæki lenda í málaferlum eða sektum 

eða það sem verra er ef að fyrirtækið væri sett í viðskiptabann (Robbins og Judge, 2015, 

bls. 513).  

 Stofnendur fyrirtækis skapa vinnustaðamenningu og oftar en ekki eru stofnendur 

stjórnendur í sínu eigin fyrirtæki. Stjórnendur geta því mótað þessa menningu og séð til 

þess að siðferðisleg menning sé til staðar með því að sýna sjálfir siðferðislega hegðun 

og setja fram viðmið er varða siðferði sem starfsmenn eiga að fara eftir. Starfsfólk tekur 

stjórnandann ávallt til fyrirmyndar hvað varðar hegðun. Stjórnandinn getur einnig séð 

til þess að starfsfólk fái þjálfun í því að greina á milli þess hvað telst sem siðferðisleg 

menning og hvað ekki. Stjórnendur þurfa einnig að setja línurnar með því að hrósa þeim 

sem eiga það skilið fyrir viðeigandi hegðun og árangur og refsa fyrir ranga. Einnig þarf 

að vera til staðar ferli sem varða siðferðisleg vandamál í gegnum formlegt 

tilkynningarkerfi eða að veita aðgang að trúnaðarmanni (Robbins og Judge, 2015, bls. 

513-514). 
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4.4 ÁHRIFAÞÆTTIR STJÓRNENDA 

Við stofnun fyrirtækja eru þau flest mjög smá og hafa því stofnendur frjálsar hendur í 

sköpun vinnustaðamenningar. Stofnendur/stjórnendur hafa ákveðna sýn á hvernig 

fyrirtækið á að vera og mótast vinnustaðamenningin strax frá fyrsta degi. Stofnendur 

ráða svo til sín starfsfólk sem líkist þeim sjálfum og innræta þeim sín gildi, tilfinningar 

og hugsanir og fá starfsmennina með sér í lið. Ef að stjórnandi sýnir gott fordæmi þá 

hvetur það starfsmenn til að tileinka sér gildin og taka upp málstað stofnandanna 

(Robbins og Judge, 2015, bls. 505-506). Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að byggja 

upp vinnustaðamenningu þar sem starfsfólki er gert ljóst til hvers er ætlast af þeim, setja 

skýr markmið og deila ábyrgðinni. Það er hlutverk stjórnanda að sýna fordæmi, tillitsemi 

og virðingu því starfsfólkið tileinkar sér þau gildi sem stofnandinn hefur 

(Fjármálaráðuneytið, 2008). Því má áætla að ef stjórnandi lætur einelti viðgangast á 

vinnustað, þá heldur starfsfólk að það sé í lagi að áreita og leggja aðra í einelti því 

stjórnandinn gerir slíkt hið sama eða gerir ekkert í málinu.  

 Eins og kom fram í kafla 2.3. um ástæður eineltis er það oft sem að stjórnandi 

vinnustaðarins á í sök, sbr. við rannsóknina sem Workplace Bullying Institute sýndi fram 

á að árið 2014 voru yfirmenn 56% gerenda í eineltismálum. Þótt að yfirmenn eða 

stjórnendur séu ekki beinir gerendur í eineltismálum, þá geta þeir verið áhrifavaldurinn, 

t.d. með lélegri stjórnun, valdahroka, skert upplýsingaflæði, óljósar starfsreglur og þess 

háttar. Ef að stjórnunarlega þáttinn vantar á vinnustað þá hagar fólk sér eins og það vill, 

sumir eru illa innrættari en aðrir og nota því vald og hroka sinn til að koma sé áfram upp 

metorðastigann á kostnað samstarfsfólks. Þannig að til að fyrirbyggja einelti, áreitni og 

ofbeldi á vinnustað þurfa stjórnendur að setja skýrar reglur, vera jákvæð fyrirmynd og 

skapa vinnumenningu þar sem er lögð áhersla á virðingu og góða starfshætti.  
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5 SKYLDUR ATVINNUREKENDA 

Eins og áður hefur komið fram er einelti á vinnustað oftar en ekki stjórnenda vandamál, 

þ.e. að stjórnandinn/yfirmaðurinn er í flestum tilfellum gerandinn, sbr. rannsókn WBI. Í 

6. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni 

og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015 stendur: 

„Atvinnurekanda ber skylda til að láta einelti, kynferðilsega áreitni, 

kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað ekki viðgangast og skal hann 

gera starfsmönnum ljóst með skýrum hætti að slík hegðun sé óheimil.“ 

Að auki er atvinnurekanda óheimilt, eins og öllum öðrum starfsmönnum, að 

áreita eða leggja aðra starfsmenn í einelti. Atvinnurekanda ber einnig skylda til að draga 

úr áhættu á að einelti fái að viðgangast á vinnustað. Við meðferð á eineltismáli á 

atvinnurekandi að hafa að leiðarljósi nærgætni og virðingu þeirra sem málið snerta og 

halda óviðkomandi aðilum frá málinu (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

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

5.1 REGLUGERÐIR UM EINELTI 

Til er reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 

ofbeldi á vinnustöðum. Sú reglugerð var endurskoðuð árið 2015 og voru gerðar nokkrar 

breytingar frá fyrri reglugerð sem sett var árið 2004. Helsta breytingin er að 

skilgreiningin á einelti er ítarlegri en áður og hugtökunum kynferðisleg áreitni, 

kynbundin áreitni og ofbeldi var bætt inn í. Einnig er nýtt að atvinnurekundum beri 

skylda til að bregðast við sama hvort mat á aðstæðum leiði til þess að einelti, 

kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi hafi átt sér stað eður ei. 

Atvinnurekandinn á í þeim aðstæðum að komast að botni málsins og skoða vel ástæðu 

kvörtunarinnar til að koma í veg fyrir frekara einelti eða ofbeldi. Einnig var því bætt inn 

í reglugerðina að öllum vinnustöðum ber skylda til að gera áætlun um aðgerðir til að 

sporna við einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

Vinnustöðum ber því skylda til að gera áhættumat og greina hugsanlega áhættuþætti sem 

geta ógnað öryggi starfsmanna. Þeir þættir sem geta ógnað öryggi starfsmanna eru eins 
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og fyrr segir, einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað. Áhættumati er ætlað að taka mið af 

aðstæðum hverju sinni, til að mynda aldri, kyni, kynþætti, kynjahlutfalli, skipulagi 

vinnutíma, vinnuálagi o.fl.  

Samkvæmt 8.gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015 er starfsmönnum óheimilt 

að áreita eða leggja aðra starfsmenn í einelti á vinnustað. Verði starfsmenn varir við, eða 

verði fyrir áreiti eða einelti, skal hann upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa 

vinnustaðarins um það og skal hann vera tilbúinn að útskýra mál sitt frekar. 

Í 5. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015 er tekið fram að atvinnurekandi skal gera 

áætlun um heilsuvernd þar sem meðal annars eigi að koma fram hvaða aðgerðum skal 

beita til að koma í veg fyrir einelti og áreitni. Þar þarf að koma fram hvernig 

vinnuaðstæðum sé háttað til að draga úr hættu á að þær aðstæður skapist sem geti leitt 

til eineltis, kynferðislegrar áreitni, kyndundinnar áreitni eða ofbeldi á vinnustað. Einnig 

verður að koma þar fram hvert koma skal kvörtun á framfæri og hvaða aðgerða verður 

gripið til í aðdraganda kvörtunar.  

5.2 ÁHÆTTUMAT 

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015 þarf að greina áhættuþætti í 

starfi og meta líkurnar á því að starfsmaður verði fyrir heilsutjóni eða slysi á vinnustað. 

Við gerð áhættumats þarf atvinnurekandi að tilgreina þá áhættuþætti eineltis sem gæti 

komið upp á vinnustaðnum. Í áhættumatinu skulu koma fram upplýsingar sem varða 

andlega og félagslega þætti í tengslum við vinnuaðstæður eins og fjöldi, aldur og 

kynjahlutfall starfsmanna, ólíkur menningarlegur bakgrunnur og hugsanlegir 

örðugleikar við ritað eða talað mál. Skipulag vinnutíma og vinnuálag þarf að koma fram, 

sem og eðli starfs og hvar og hvernig vinnan fer fram (Reglugerð um aðgerðir gegn 

einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 

1009/2015).  
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5.3 STEFNA FYRIRTÆKJA GEGN EINELTI 

Ekki er nauðsynlegt að fyrirtæki séu með sérstaka eineltisstefnu, en ákvæði um einelti 

eiga vel heima sem viðbót við starfsmannastefnu. Þar er mikilvægt að komi fram að 

einelti sé brot á starfsskyldum og sé óásættanleg hegðun með vísan í reglugerð nr. 

1009/2015. Einnig þarf að koma fram hvernig tekið verði á því ef einelti kemur upp. 

Starfsmannahandbók þarf því að vera aðgengileg öllum starfsmönnum sem og að hvatt 

sé til opinskárra umræðna og veitt sé almenn fræðsla um eineltismál á vinnustað til að 

stuðla að því að einelti fái ekki að viðgangast (Fjármálaráðuneytið, 2008). Dæmi um 

stefnu og viðbragðsáætlun í eineltismálum má finna í viðauka 1. 

 Fyrirtæki geta verið með fyrirbyggjandi ráðstafanir gagnvart einelti á vinnustaðnum. 

Mikilvægt er að ýta undir að starfsandinn sé jákvæður og að starfsfólk sýni hvort öðru 

umburðarlyndi. Bregðast skal fljótt og örugglega við þeim vandamálum og 

samskiptaörðugleikum eins fljótt og auðið er. Nauðsynlegt er að skýr viðmið séu til 

staðar er varða reglur á umgengni, afmörkun á ábyrgð starfsmanna og leiðbeiningar um 

hvernig leita eigi sátta í deilum sem gætu sprottið upp. Stefna þar sem kemur fram 

afstaða gegn einelti og áreitni og viðbragðsáætlun þarf að vera til staðar. Fræðsla er svo 

mikilvægasta vopnið, þ.e. að fræða stjórnendur og starfsmenn um þá áhættuþætti sem 

einelti skapar, einnig um mannleg samskipti, jafnrétti og önnur siðræn gildi 

(Vinnueftirlitið, 2008, bls. 16-17).  

 Fjármálaráðuneytið hefur listað upp nokkrar leiðir sem gætu reynst vel við mat á 

aðstæðum og starfsanda á vinnustað. Starfsmannasamtöl geta gefið glöggva mynd á það 

hvernig ástandið á vinnustaðnum er. Starfslýsingar eru mikilvægar fyrir starfsmenn til 

að vita hvað nær yfir þeirra ábyrgðarsvið. Starfsánægjukannanir gætu þar að auki sagt 

til um líðan starfsfólks og þar af leiðandi sagt til um hvernig starfsandinn á vinnustaðnum 

er. Að boða til reglulegra starfsmannafunda þar sem farið er yfir málin og starfsfólk fær 

að tjá sig eru einnig mikilvægir til að sjá hvernig aðstæður og starfsandinn er á 

vinnustaðnum (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Atvinnurekanda ber skylda til, samkvæmt 7. gr. reglugerðar um aðgerðir gegn 

einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 1009/2015, 

að bregðast við eins fljótt og hægt er ef kvörtun eða ábending um einelti eða áreiti berist 
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sem og ef atvinnurekandi verði sjálfur var við slíkt athæfi. Mikilvægt er að rannsókn á 

einelti fari fram eftir ákvæðum stjórnsýslulaga því einelti getur leitt til áminningar eða 

uppsagnar og því er ávallt mælt með því að meðferð eineltismála sé formleg 

(Fjármálaráðuneytið, 2008). Formleg meðferð felst í því að atvinnurekandi metur 

aðstæður í samráði við vinnuverndarfulltrúa staðarins eða utanaðkomandi aðila. 

Starfsmönnum sem eiga hluta að málinu gefst einnig kostur á að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri er varða tiltekið mál. Gripið skal til aðgerða ef mat á aðstæðum 

sýnir fram á að einelti eigi sér stað. Þá skal fara eftir skriflegri áætlun um áhættumat er 

varðar öryggi og heilbrigði á vinnustað sem atvinnurekanda er skilt að hafa til að stöðva 

hegðunina eða koma í veg fyrir að hún endurtaki sig á vinnustaðnum. Atvinnurekandi 

skal svo sjá til þess að allt sem tengist meðferð málsins sé skráð niður og halda þeim 

sem málið skiptir upplýstum á meðan á meðferð málsins stendur (Reglugerð um aðgerðir 

gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 

1009/2015). Afleiðingar fyrir geranda geta verið áminning, breyting á starfi eða í 

undantekningartilvikum fyrirvaralaus brottvikning (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Óformleg meðferð felur í sér að upplýsinga er leitað hjá þolanda sem veittur er 

stuðningur með trúaðarsamtali eða ráðgjöf. Við óformlega meðferð fær annað 

samstarfsfólk ekki upplýsingar um málið (Vinnueftirlitið, 2008, bls. 19). 

5.4 HLUTVERK VINNUEFTIRLITSINS 

Vinnueftirlitið hefur því hlutverki að gegna að vera leiðbeinandi og hafa eftirlit með að 

lögum og reglum sé fylgt á sviði vinnuverndar. Þegar upp koma eineltismál á vinnustað, 

og Vinnueftirlitið látið vita, skulu þeirra aðgerðir beinast að því að atvinnurekandinn 

taki til viðeigandi úrbóta ef Vinnueftirlitinu finnst hann ekki hafa sinnt skyldum sínum 

nægilega vel. Atvinnurekandi skal ábyrgjast að vinnuumhverfi sé heilsusamlegt og 

öruggt til frambúðar, en Vinnueftirlitið skal tryggja að þessi atriði séu í lagi á 

viðkomandi vinnustað. Þegar kvörtun hefur borist til Vinnueftirlitsins er boðað til fundar 

með stjórnendum og vinnuverndarfulltrúum fyrirtækisins. Ef í ljós kemur að áhættumat 

um félagslegan aðbúnað og áætlanir gegn einelti á vinnustaðnum sé ábótavant eru kröfur 

um úrbætur gerðar. Ef vinnustaðurinn sér ekki fram á að geta gert þessar úrbætur sjálfur 

er viðurkenndur þjónustuaðili fenginn til aðstoðar. Ákvarðanir Vinnueftirlitsins beinast 
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því að ábyrgð atvinnurekandans og aðstæðum á vinnustaðnum. Ef vinnustaðurinn fer 

ekki eftir ákvörðunum Vinnueftirlitsins getur stofnunin gripið til þvingunaraðgerða eins 

og dagsekta þar til farið verður að ákvörðun sem Vinnueftirlitið setti fram í fyrstu 

(Vinnueftirlitið, e.d.). 

Vinnueftirlitið kemur einungis að málum þar sem formleg kvörtun hefur farið fram 

og að ekki hafi náðst lausn í málið innan vinnustaðarins sjálfs. Sýnishorn á eyðublaði 

fyrir kvörtun um einelti eða samskiptavanda á vinnustað má finna í viðauka 2. Einnig 

kemur Vinnueftirlitið til sögu þegar aðstæðurnar eru þannig að vinnustaðurinn getur ekki 

tekið sjálfur á málinu, t.d. þegar atvinnurekandi er meintur gerandi. Vinnueftirlitið má 

heldur ekki grípa inn í nema þegar skriflegt leyfi frá starfsmanni eða umboðsmanni er 

til staðar um að þær upplýsingar sem varða málið sé leyfilegt að ota í samskiptum við 

eftirlitsmann vinnustaðarins. Ennfremur má Vinnueftirlitið ekki koma að málum þar sem 

verið er að vinna að lausn málsins innan vinnustaðarins eða ef deilurnar snúa að 

kjaramálum. Einnig má Vinnueftirlitið ekki skipta sér af málum sem snúa að deilum eða 

hagsmunaárekstra milli stjórnenda eða starfsmanna eða tveggja einstaklinga nema þær 

séu síendurteknar (Vinnueftirlitið, e.d.). 

Vinnueftirlitið hefur gefið út 10 ráð sem geta komið í veg fyrir einelti á vinnustað, 

sjá nánar í viðauka 3. Þar er bent á að vinna markvisst að því að skapa jákvæðan 

starfsanda og gera stefnu og viðbragðsáætlun gegn einelti. Starfsmannafundir sagðir 

nauðsynlegir reglulega og bent er á að þjálfa stjórnendur í að leysa samskiptavandamál 

sem upp gætu komið. Ráðlagt er að skapa jákvæðan starfsanda sem felur í sér að 

starfsmenn geti tekist á um ágreiningsmál án þess að til neikvæðra samskipta komi og 

starfsmenn þurfa að vera vel upplýstir um stefnu og ákvarðanir stjórnenda til að 

neikvæður orðrómur og rangtúlkanir geri ekki vart við sig. Stjórnendur og fulltrúar 

starfsmanna þurfa að vera í góðu samstarfi sem skapar traust og auðveldar það að leysa 

þau vandamál sem upp koma. Umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileika þarf að rækta sem 

og hæfileikann til að skilja og taka á móti ólíkum skoðun, lífsviðhorfum og hæfni. 

Mikilvægt er sagt að vinna gegn langvarandi streitu því hún hefur neikvæð áhrif á 

starfsumhverfið og fjarveru vegna veikinda skal skrá á kerfisbundinn hátt 

(Vinnueftirlitið, e.d.). Þessi atriði stuðla öll að því að skapa jákvæða og siðferðislega 

menningu á vinnustaðnum. Atvinnurekandinn skal sjá til þess að ágreiningur sé leystur 
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á jákvæðum nótum og er það hann sem setur línurnar að hegðun starfsmanna á 

vinnustaðnum.   
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6 NIÐURSTÖÐUR 

Í okkar nútímasamfélagi hefur hugtakið einelti orðið fyrir brenglaðri mynd í hugum 

manna. Einfaldasta útskýringin á einelti er síendurtekin hegðun sem veldur vanlíðan hjá 

þolanda. Þrátt fyrir þessa útskýringu eru sumir sem túlka einelti sem einstaka móðgun 

eða tilfallandi neikvæða athugasemd. Einelti hefur fengið á sig margar myndir sem að 

eru í raun ekki einelti. Því er mikilvægt að þegar verið er að gera rannsókn eða könnun 

um einelti að skilgreining á hugtakinu sé til staðar og þátttakendur viti í raun hver 

skilgreiningin á einelti sé.  

Í niðurstöðum rannsóknar gerð á vegum WBI í Bandaríkjunum hafa 20% 

starfsmanna orðið fyrir einelti á vinnustað. Ef þær tölur eru heimfærðar á íslenskt 

samfélag þá hafa 40.720 starfandi fólks orðið fyrir einelti á íslenskum vinnustöðum. Ef 

tíðni eineltis úr könnun fjármálaráðuneytisins á einelti ríkisstarfsmanna (10%) er 

sömuleiðis heimfærð á vinnuafl á Íslandi má áætla að tæplega 20.000 íslenskir 

starfsmenn hafi orðið fyrir einelti á vinnustað. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á 

sjómönnum kom í ljós að 38,9% þátttakenda höfðu lent í einelti og/eða áreitni. Ef sú tala 

er yfirfærð á allt vinnuafl á Íslandi má áætla að tæplega 80.000 starfandi Íslendinga hafi 

lent í einelti á sínum vinnustað (Hagstofa Íslands, e.d.). Vissulega er frekar mikill munur 

á þessum tölum, en einelti getur birst í mismunandi myndum, í mismunandi magni og á 

mismunandi vinnustöðum.  

Könnun WBI í Bandaríkjunum og könnun fjármálaráðuneytisins á einelti meðal 

ríkisstarfsmanna eru líkar í framsetningu. Ef niðurstöður þessara tveggja kannana eru 

bornar saman má sjá að tíðni eineltis á vinnustöðum í Bandaríkjunum er örlítið meiri en 

á meðal ríkisstarfsmanna á Íslandi, eða árið 2014 er tíðni eineltis í Bandaríkjunum 20% 

en á Íslandi árið 2010 er tíðnin 10%. Þó í báðum löndum hefur tíðni eineltis lækkað, þ.e. 

í Bandaríkjunum um 6% og á Íslandi um 7% bæði á fjórum árum.  

Varast ber þó að yfirfæra tíðni eineltis í Bandaríkjunum á íslenskt samfélag. 

Vinnumarkaður í Bandaríkjunum er á margan hátt ólíkur íslenska vinnumarkaðinum. Í 

Bandaríkjunum er atvinnuleysi t.d. meira en á Íslandi, láglaunastörf eru algegnari og 

Bandaríkin eru mjög fjölbreytt þjóð þar sem mikið er af innflytjendum. Stéttarfélögin 

eru ekki eins sterk í Bandaríkjunum og á Íslandi og fólksfjöldinn er mikið meiri 
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(Globalis, e.d.). Einnig er starfsumhverfi ríkisstarfsmanna ólíkt einkageiranum. 

Einkageirinn gæti verið meira frjálslegri og stefnur, boð og bönn kannski ekki eins 

formleg og í þeim opinbera.  

 Í könnun á ríkisstarfsmönnum á Íslandi var niðurstaðan sú að helstu gerendur 

eineltismála væru samstarfsmenn, en þar strax á eftir yfirmenn. Þær niðurstöður eru í 

þversögn við niðurstöður könnunar WBI, en þar voru yfirmenn helstu gerendur og 

samstarfsmenn þar á eftir.  

Viðbrögð starfsmanna við eineltinu í könnunum voru ekki á svipuðu reiki. Viðbrögð 

íslenskra starfsmanna voru að ræða málið við fjölskyldu, samstarfsmenn eða vini. Í 

Bandaríkjunum bregðast hins vegar flestir við með afneitun eða leiða verknaðinn hjá 

sér. Í 24% tilfella hjá íslenskum ríkisstarfsmönnum voru viðbrögðin að leita sér að nýrri 

vinnu. 

Auðvelt er að setja í samhengi fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar og niðurstöður úr 

könnun fjármálaráðuneytisins á einelti meðal ríkisstarfsmanna. Samhljómur virðist vera 

um ástæður eineltis á vinnustöðum og áhrifum þeirra á þolandann. Ástæðurnar voru að 

stjórnun væri ábótavant, upplýsingaflæði takmarkað og þolendur yrðu fyrir félagslegri 

útskúfun af hálfu gerenda. Áhrif eineltis á þolanda virðist í flestum tilfellum vera kvíði 

og þunglyndi, minna sjálfstraust og svefnleysi.  

Einelti getur birst í mismunandi myndum og gerandinn getur verið hver sem er innan 

vinnustaðarins. Þolanda gæti verið veittar vitlausar upplýsingar, eða alls engar, 

ábyrgðarsviði hans gæti verið breytt án útskýringar, verk þolandans gætu verið lítilsvirt 

auk þess sem hann getur fengið hótanir gegn starfsöryggi. Þessir þættir stuðla allir að 

því að þolandinn á erfitt með að vinna sína vinnu eins og til skyldi. Hann gæti misst 

áhugann eða ekki fengið tækifæri til að sýna hvað í sér býr. Ýmsar ástæður eru fyrir því 

að gerandi leggi aðra í einelti, en þær ástæður eru aldrei réttlætanlegar. Oftar en ekki er 

gerandinn yfirmaður í fyrirtækinu, en samkvæmt rannsókn WBI er gerandinn yfirmaður 

í 56% tilfella. Þessar niðurstöður er hægt að tengja saman við það sem Brynja 

Bragadóttir vinnusálfræðingur segir að einelti á vinnustað sé oftar en ekki 

stjórnendavandamál.  
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 Einelti hefur ekki einungis áhrif á þolandann, heldur hefur það gríðarleg áhrif á alla 

sem að því koma, þ.e. geranda, samstarfsfólk, yfirmenn og fyrirtækið sjálft. Þolandinn 

sætir samt sem áður mestum andlegum og/eða líkamlegum sárum. Einelti er auðvitað 

ekkert annað en eitt form af ofbeldi sem gefur auga leið að hafa slæmar afleiðingar í för 

með sér. Þolendur geta fundið fyrir einkennum kvíða og þunglyndis auk þess sem gleði 

og lífsvilji verður ekki ráðandi hjá þeim. Sjálfstraust fer dvínandi og breytingar á hegðun 

í formi aðgerðarleysis og svefnleysis eiga sér stað. Í verstu tilfellunum getur einelti leitt 

til áfallastreituröskunar og/eða sjálfsvígs.  

Einelti hefur einnig áhrif á gerandann í formi þess að gerandinn eyðir orku og tíma 

í að níðast á þolanda í stað þess að vinna vinnuna sína. Gerendur sem eru reknir af 

vinnustað vegna eineltis geta sjálfum sér um kennt að fá ekki meðmæli eða vinnu á 

öðrum stað vegna fyrri athafna. Mikilvægt er að meintur gerandi sé virkilega sekur áður 

en farið er út í stórtækar aðgerðir á borð við að reka viðkomandi.  

Fyrirtækið sjálft finnur einnig fyrir afleiðingum af eineltinu. Það getur haft neikvæð 

áhrif á reksturinn því með minnkandi vinnuframlagi bæði þolanda og geranda verða 

afköstin minni sem leiðir til minnkandi hagnaðar fyrir fyrirtækið sjálft. 

Starfsmannaveltan eykst einnig og fjarvistir starfsfólks aukast. Tími yfirmanna sem fer 

í að sinna eineltismálum gæti nýst mikið betur í önnur verkefni sem snúa að fyrirtækinu. 

Samstarfsfólk þolanda og geranda bætir einnig við sig auka vinnu vegna fjarvista 

starfsmanna sem verða fyrir einelti. Það leiðir til þess að samstarfsfólkið hefur minni 

áhuga á að standa sig vel því það fær erfiði sín launuð með meiri vinnu. Að ósagðri þeirri 

slæmu ímynd sem fyrirtækið gæti orðið fyrir. Þegar orðrómur hefur komist upp um að 

einelti fái að viðgangast í tilteknu fyrirtæki er erfitt að snúa aftur. Ímynd fyrirtækisins 

gæti þegar verið orðin skemmd, sem leiðir af sér slæmt umtal, erfitt er að fá starfsfólk, 

erfitt að ná til birgja og allt sem viðkemur því að fyrirtækið nái að starfa á sem eðlilegan 

hátt.  

Komið hefur fram að yfirmenn séu oftar en ekki helstu gerendur í eineltismálum á 

vinnustöðum. Því eru áhugaverð tengsl á milli eineltis á vinnustað og 

vinnustaðamenningarinnar sem skapast á hverjum og einum vinnustað. Þeir sem skapa 

vinnustaðamenninguna eru stofnendur fyrirtækjanna, stofnendur eru svo oftar en ekki 

stjórnendur eða yfirmenn á sínum vinnustað. Stjórnendur hafa því vald til að skapa 
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vinnustaðamenninguna og andrúmsloftið sem mun vera ríkjandi á vinnustaðnum við 

stofnun fyrirtækisins. Góðir stjórnendur myndu því skapa siðferðilega rétta menningu í 

sínu fyrirtæki með því að sýna sjálfir siðferðilega hegðun og setja fram viðmið sem 

starfsmenn ættu að fara eftir. Stjórnandinn er oftar en ekki fyrirmynd þar sem starfsfólkið 

líkir eftir hegðun stjórnandans og tileinkar sér. Ef að raunin er sú að viðkomandi 

stjórnandi sé líklegur til að sýna valdhroka og níðast á starfsfólki sínu gefur það auga 

leið að vinnustaðamenningin verður neikvæð og ekki siðferðislega rétt. Ef stjórnandinn 

er ekki gerandi í eineltismáli þá ber honum lagaleg skylda að sjá til þess að einelti og 

áreitni fái ekki að viðgangast á vinnustaðnum. Hann þarf að fylgjast með, taka eftir 

viðvörunarmerkjum og grípa inn í um leið og eitthvað sýnist ekki með felldu. Honum 

ber að taka öllum ábendingum alvarlega og reyna að leysa úr þeim, ef það tekst ekki þarf 

að kalla til Vinnueftirlitsins sem hjálpar til við að leysa viðkomandi vandamál.  

Þegar nokkrir einstaklingar taka sig saman og stofna óformlegan hóp og níðast á 

þolanda annaðhvort beint eða óbeint er um hópelti að ræða. Þess konar stofnun hóps er 

dæmi um menningarkima sem er hópur innan vinnustaðarins þar sem 

vinnustaðamenningin innan þess hóps er frábrugðin þeirri ríkjandi menningu sem er til 

staðar. Vinnustaðaeinelti er oftar en ekki óbeint, þ.e. ekki sjáanlegt, andlegt ofbeldi 

og/eða særandi athafnir og orð. Einelti getur þróast frá því að vera ágreiningseinelti á 

milli aðila á vinnustað sem getur snúist upp í persónulegan ágreining. Einelti getur einnig 

farið upp í það að vera árásareinelti sem snýst um að þolendur hafa ekkert gert sem 

réttlætir það að verða fyrir árás að hálfu gerenda. Þegar þolanda er útskúfað úr aðstæðum 

eða að hann upplifir sig sem einangraðan er um félagslegt einelti að ræða. Þegar gerandi 

er aftur á móti yfirmaður er talað um starfstengt einelti, sem kemur oft fram í því að t.d. 

upplýsingum er leynt, of lítið eða of mikið álag sett á þolanda eða ábyrgðarsviði hans 

breytt án útskýringar.  

Sú atvinna sem við stundum er ekki einungis leið til að afla tekna heldur er atvinnan 

hluti af okkur sjálfum, hluti af sjálfsmynd okkar. Því er mikilvægt að fólk sé í starfi þar 

sem því líkar vel að vera og finnst það metið af verðleikum. Það að líða illa innan 

vinnustaðarins gerir það að verkum að viðkomandi líður illa í sínu eigin skinni. Þá 

tilfinningu tekur viðkomandi með sér hvert sem hann fer, á heimilið sitt, til 
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fjölskyldunnar, út í búð og og út á götu. Sumir eru mjög tilfinninganæmir og þjást þá í 

raun með þolanda, þannig að þetta hefur keðjuverkandi áhrif.  

Niðurstöður rannsóknar á vegum WBI í Bandaríkjunum sýndu að í málum sem snúa 

að einelti á vinnustað er það þolandinn sem í flestum tilfellum missir vinnuna, eða í um 

60% tilfella. En það er einungis í 26% tilfella þar sem gerandinn missir vinnuna. 

Samkvæmt þessum tölum eru það þolendur sem eru oftast gerðir ábyrgir fyrir því að 

lenda í einelti á vinnustaðnum sínum. Brynja Bragadóttir sagði í grein sem hún skrifaði 

í Morgunblaðið að „það væri ekki fyrr en við færum fókusinn frá þolendum og að þáttum 

sem raunverulega valda einelti að hægt er að uppræta vandann“ (Brynja Bragadóttir, 

2015). Það er sorglegt að sjá þessar tölur og þá staðreynd að það séu þolendur sem 

hrekjast úr starfi á meðan gerendur halda áfram sinni vinnu á vinnustaðnum. Um leið og 

einn þolandi fer, þá verður næsti starfsmaður þolandi gerandans. Þannig að vandinn er 

ekki upprættur fyrr en tekið er á máli gerandans. Það er ekki hægt að kenna þolendum 

um það að lenda í einelti, en vissulega er hægt að kenna starfsfólki hvernig það á að 

bregðast við slíku áreiti. Í fyrrnefndri rannsókn á vegum WBI voru listuð upp helstu 

viðbrögð starfsmanna við einelti, flestir voru í afneitun og leiddu áreitið frá sér. Því er 

mikilvægt að starfsfólki séu kennd réttu viðbrögðin hvernig bregðast eigi við og það viti 

hverjar reglur og siðferðisleg viðmið innan fyrirtækisins eru. Ekki er þar með sagt að 

allur sigurinn sé unninn, því að sökin er oftast hjá gerandanum. Öllu starfsfólki þarf að 

vera ljóst að einelti sé ekki í boði innan vinnustaðarins og hverjar refsingarnar við slíku 

athæfi hafi í för með sér. Nauðsynlegt er að atvinnurekandi setji skýr viðmið og sé ávallt 

í viðbragðsstöðu.  

Þegar skoðuð eru ráð Vinnueftirlitsins til að vinna gegn einelti á vinnustað (sjá 

viðauka 3), þá má sjá að öll atriðin sem þar er talin upp snúa að því að skapa góða, 

jákvæða og siðferðislega menningu innan vinnustaðarins og er það stjórnandans að 

stuðla að því að jákvæður andi ríki á vinnustaðnum.  

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar voru: Hvernig geta atvinnurekendur komist 

hjá því að einelti viðgangist á vinnustað? Hefur vinnustaðamenning einhver áhrif? 

Helstu niðurstöður voru að fyrirtæki geti komist hjá því að einelti fái að viðgangast á 

vinnustað með því að skapa jákvæða og siðferðislega menningu inn á vinnustaðnum. 

Stjórnendur spila lykilhlutverkið og þurfa að vera fyrirmynd starfsfólks síns. Jákvæð og 
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siðferðisleg vinnustaðamenning er eins og áður hefur komið fram menning þar sem 

traust og virðing eru ríkjandi, upplýsingaflæði er gott, starfsfólk er metið af verðleikum 

og allir fá verkefni við sitt hæfi. Stjórnendur setja viðmið og starfsfólki er hrósað fyrir 

vel unnin störf. Umburðarlyndi fyrir náunganum er mikið og öfund og samkeppni milli 

starfsfólks er ekki liðin. Með því að komast hjá einelti á vinnustað er verið að veita 

starfsfólki betri vinnuskilyrði og möguleika til að láta ljós sitt skína í sínu starfi.  
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7 LOKAORÐ / UMRÆÐUR 

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa glögglega til kynna að það sé vinnustaðamenningin sem 

ræður því hvort að einelti fái að viðgangast á vinnustað eða ekki. Það er stofnandi 

fyrirtækis sem setur línurnar að menningunni á vinnustaðnum og má því áætla að það sé 

hans að ráða hvort að hann vilji að vinnustaðamenningin fái þann stimpil á sig að leyfa 

einelti að viðgangast á vinnustaðnum. 

 Miðað við þá þróun sem hefur átt sér stað, skv. niðurstöðu rannsóknar 

fjármálaráðuneytisins á einelti meðal ríkisstarfsmanna árið 2010, má sjá að tíðni eineltis 

fer dvínandi, eða úr 17% í 10%. Því má áætla að vinnustaðamenning sé í heildina litið 

að þróast á betri veg í átt að jákvæðri og siðlegri vinnustaðamenningu þar sem einelti 

fær ekki að viðgangast.  

  Það er niðurstaða höfundar að mikilvægt sé að vinna úr þeim eineltis og ágreinings 

málum sem kvartað er yfir. Í 24% tilfella hjá ríkisstarfsmönnum eru viðbrögð 

starfsmanna að leita sér að nýrri vinnu. Þeir eru í raun að hlaupa frá vandamálinu fremur 

en að takast á við það. Það gerir það kannski að verkum að það er aðeins í 12% tilfella 

sem formleg kvörtun er lögð fram en eftirfylgni kvartana hefur aukist um 16% frá árinu 

2008 til ársins 2010. Þrátt fyrir þessa aukningu á eftirfylgni kvartana er enn langt í land 

og lögum samkvæmt eiga atvinnurekendur að sjá til þess að hver kvörtun sem kemur inn 

á borð til þeirra, verði leyst með formlegum hætti og að henni verði fylgt eftir. Síðast en 

ekki síst þætti höfundi það sjálfsagt mál að megináherslur við stofnun fyrirtækis sé að 

atvinnurekandi skapi jákvæða og siðferðislega vinnustaðamenningu. Það veltur allt á 

honum hvernig komandi framtíð og orðspor fyrirtækins verður, því getur það verið stór 

biti fyrir atvinnurekendur að kyngja að það sé í þeirra höndum hvernig velgengni 

fyrirtækisins verður. 
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9 VIÐAUKAR 

Viðauki 1 – Dæmi um stefnu og viðbragðsáætlun í eineltismálum
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Viðauki 2 - Kvörtun um einelti 
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Viðauki 3 – 10 ráð til að vinna gegn einelti á vinnustað 



 

 



 

 

 


