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Útdráttur 

Þessi rannsókn byggir á könnun sem í samvinnu við Kennarasamband Íslands (KÍ) var lögð 

var fyrir alla félagsmenn aðildarfélaga KÍ. Ætlunin var að kanna vinnustaðaeinelti og 

kynbundna áreitni en könnunin var send á 9.839 félagsmenn og tóku 4.518 þátt. Niðurstöður 

sýndu að 10,2% þátttakenda höfðu orðið fyrir einelti á vinnustað sínum á síðast liðnum 

tveimur árum og 21,2% töldu sig hafa orðið vitni að einelti. Fæst málin voru tilkynnt og enn 

færri fengu viðeigandi úrvinnslu. Hæst var hlutfall eineltis innan Félags 

framhaldsskólakennara en lægst var það hjá Félagi stjórnenda leikskóla og Skólastjórafélagi 

Íslands. Athygli vakti að einelti virðist vera algengara hjá eldri hópum auk þess að karlar voru 

líklegri fórnarlömb en konur. Þegar litið var til kynbundinnar áreitni var hún algengust innan 

Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í framhaldsskólum en minnst var um 

hana hjá Félagi leikskólakennara. Enginn munur var á kynjunum en yngstu aldurshóparnir 

finna meira fyrir henni en aðrir hópar. Ein athyglisverðasta niðurstaða rannsóknarinnar var sú 

staðreynd að 37,0% þátttakenda sögðust ekki vita hvert þeir ættu að tilkynna brot ef þeir yrðu 

fyrir aðkasti en þegar litið var einungis til stjórnendafélaganna helmingaðist sú tala. Því er 

ljóst að einelti og kynbundin áreitni fyrirfinnst víða innan KÍ og þegar einungis brot mála fær 

úrlausn er vert að bregðast við hið fyrsta áður en vandinn vex enn meira. Þegar litið er til þess 

að flest sinnum við starfinu okkar betur og afköstum meiru þegar okkur líður vel í vinnu 

hljóta allir að sjá sér hag í því að skapa gott og þægilegt vinnuumhverfi þar sem ungdómur 

landsins undirbýr sig fyrir komandi átök lífsins.    

Lykilhugtök: Vinnustaðaeinelti, kynbundin áreitni, Kennarasamband Íslands. 
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Abstract 

This paper reports on a survey on workplace bullying and gender-based harassment (GBH) 

carried out in collaboration with the Teachers Union (KÍ) in Iceland. Of those 9.839 self-

questionnaire sent only 4.518 responded. Results indicated that in the last two years 10,2% of 

union members in Iceland had been victims of bullying and 21,2% had witnessed it. Most 

incidents were not reported and even fewer got any treatment at all. The highest rate of 

bullying was found among highschool teachers but the lowest was among union of 

supervisors in kindergarten and middle-school. Union members under 36 years of age 

reported the highest rate of bullying and men were more likely to be victimized than women. 

GBH was most common within highschool faculty and supervisors but least common among 

kindergarten teachers. GBH showed no significant difference between genders however 

participants under 46 years of age were more likely to encounter it than others. The most 

alarming finding of this paper was the fact that 37,0% of total respondents were unaware of 

where they could turn to in case of being exposed to bullying or GBH. However among 

management unions more than 80% were well aware of it. In conclusion it is our believe that 

bullying and GBH is a problem within KÍ as roughly 7 out of every 8 cases do not recieve 

any treatment at all. It is pivotal for all participant, unions and schools that this dilemma gets 

more attention and reaction because where the workplace environment is positive and ideal, 

productivity and worksatisfaction increases. When this environment is shared with the 

younger and more fragile generations, everyone should be able to recognize the benefits of 

eradicating bullying and gender-based harassment from our school. 

Keywords: workplace bullying, gender-based harassment (GBH), teachers union in Iceland.  
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Þegar litið er til þess að við verjum stórum hluta ævinnar í vinnunni er vert að sjá til þess að 

okkur líði sem best á meðan við sinnum henni. Því er mikilvægt að ganga úr skugga um að 

vinnustaðurinn, sem samkvæmt íslenskum lögum merkir umhverfið þar sem starfsmaður 

aðhefst sökum starfs síns, sé ekki streituvaldandi né heldur stefni andlegri eða líkamlegri 

heilsu hans í hættu (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Einelti hefur í gegnum tíðina verið mismikið á milli tannanna á fólki en á síðustu árum má 

segja að vandamálið hafi verið viðurkennt sem þjóðfélagsmein og ákveðið að reyna með 

öllum leiðum að uppræta það. Ef einelti er látið viðgangast og ekkert aðhafst geta 

afleiðingarnar orðið gífurlega alvarlegar fyrir alla sem eiga hlut að máli og til eru dæmi þess 

að þolendur, og í einhverjum tilvikum gerendur, hafi svipt sig lífi sem rekja megi með einum 

eða öðrum hætti til eineltis (Hansen o.fl., 2006). Það er á ábyrgð atvinnurekanda að gæta að 

öryggi starfsmanna og heilbrigði þeirra á vinnustað og skal hann reyna að koma í veg fyrir að 

streitufullar og óþægilegar aðstæður myndist (Velferðarráðuneytið, 2013). Ýmislegt getur 

valdið breytingum á andlegu ástandi okkar í starfi og má þar helst nefna ótta við mistök eða 

aukið vinnuálag. Annað getur líka haft áhrif svo sem það að uppfylla ekki starfstengd 

markmið, verða fyrir einelti eða vera sniðgenginn félagslega o.s.frv. Slíkt hefur orðið til þess 

að mörg fyrirtæki eru farin að koma upp sálfræðiþjónustu fyrir starfsfólk sitt til að hlúa að 

andlegri heilsu þeirra (Kelloway, 2017).  

Í kjölfar íslenska efnahagshrunsins 2008 urðu miklar sviptingar á atvinnumarkaðinum 

þar sem störfum fækkaði og fyrirtæki neyddust til að skera niður á mörgum sviðum svo þau 

legðust ekki af (Arnar Páll Guðmundsson, 2014). Hugsanlega hefur enginn komist hjá því að 

finna fyrir breytingum í starfi að einhverju leyti vegna sparnaðar fyrirtækis eða aðlögunar 

þess að nýju efnahagsumhverfi. Sýnt hefur verið að aukið álag á starfsfólk getur valdið 

vanlíðan og jafnvel breytt hegðun þess (Einarsen, 2000). 
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Kennarastéttin hefur oft átt undir högg að sækja og hefur á síðustu árum sóst eftir bættum 

kjörum og krafist þess að störf innan hennar séu metin að verðleikum (Heiða Vigdís 

Sigfúsdóttir og Jón Trausti Reynisson, 2017) enda sé um að ræða fimm ára háskólanám og 

gríðarlega mikilvægt starf við menntun einstaklinga sem munu taka við þjóðfélagskeflinu 

einn daginn. Ólga af þessu tagi getur hugsanlega átt þátt í ýmis konar óæskilegum áhrifum og 

aukið álag á starfsfólk en markmið þessarar rannsóknar var að skoða einelti og kynbundna 

áreitni á vinnustöðum sem heyra undir Kennarasamband Íslands. Settar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: (1) Hver er tíðni eineltis og kynbundinnar áreitni á vinnustöðum sem 

heyra undir KÍ? (2) Hvort verða hlutfallslega fleiri karlar eða konur fyrir einelti eða 

kynbundinni áreitni á þessum stöðum og hvaða aldurshópar eru í mestri hættu? (3) Hverjir 

eru gerendur í þessum málum og hvernig birtist eineltið? (4) Hversu algengt er að félagsmenn 

verði vitni að slíkum málum og hvað verður um þessi mál? (5) Er munur milli aðildarfélaga 

þegar kemur að einelti og kynbundinni áreitni, t.a.m. varðandi gerendur eða meðhöndlun 

mála? (6) Vita félagsmenn almennt hvert þeir eiga að leita þegar upp koma slík mál? 

  

Einelti á vinnustað 

Einelti felur í sér síendurtekna hegðun sem er til þess eins fallin að valda vanlíðan hjá 

þeim sem fyrir henni verður en sýnt hefur verið fram á tengsl eineltis á vinnustað við verri 

andlega heilsu og líðan starfsmanna ásamt aukinni slysahættu (Davenport, Schwartz og 

Elliott, 1999; Duffy og Sperry, 2007). Eineltið getur haft gríðarlega alvarleg áhrif á 

þolandann og geta þau verið skaðlegri en öll önnur vinnutengd streita (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2013; Velferðarráðuneytið, 2013). Reyndar kemur ekki öllum saman um 

hvernig skilgreina skuli einelti enda um vítt og huglægt hugtak að ræða sem hver 

einstaklingur upplifir og túlkar á persónubundinn hátt. Þó segja að einelti nái yfir breiðan hóp 

af neikvæðri hegðun á borð við ógnanir, hótanir, líkamsmeiðingar og niðurlægingu en einnig 
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til rafrænnar ásóknar, útbreiðslu orðróms um þolanda auk félagslegrar útlokunar svo eitthvað 

sé nefnt (Hymel og Swearer, 2015; Velferðarráðuneytið, 2013). Samkvæmt skilgreiningu 

Velferðarráðuneytisins á einelti í reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum er 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 (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015). 

 

Einelti hefur mikið verið rannsakað en undir mörgum mismunandi formerkjum, svo 

sem einelti (e. bullying), hópaðkast (e. mobbing), áreitni (e. harrassment) og andlegt ofbeldi 

(e. emotional abuse) en eiga það sameiginlegt að flokkast sem óæskileg hegðun sem er þess 

valdandi að þolandinn upplifir mismunun og vanlíðan en þetta getur haft gríðarlega alvarlegar 

sálfræðilegar og félaglegar afleiðingar fyrir hann (Einarsen, 2000; Einarsen, Hoel, Zapf og 

Cooper, 2011; Hjördís Sigursteinsdóttir, 2013).  

Einelti á vinnustað er að nokkru leyti ólíkt öðru einelti enda getur verið erfiðara að 

takast á við það þegar einstaklingur er skuldbundinn fyrirtæki og hefur gengist við þeirri 

ábyrgð sem starfinu fylgir. Slæm samskipti við yfirmenn og samstarfsmenn geta truflað 

vinnu, valdið streitu og skemmt fyrir góðum anda á vinnustaðnum en samkvæmst íslenskum 

lögum nær vinnustaðurinn yfir allt það umhverfi þar sem starfsmaður aðhefst sökum starfs 

síns á vinnutíma (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Í 

dag eru uppi fjölmargar kenningar um hvernig eigi að skilgreina vinnustaðaeinelti en flestar 

eiga þær þó sameiginlegt að útskýra það á þann hátt að þegar einhver verður fyrir 

síendurtekinni neikvæðri hegðun og framkomu af hálfu einstaklings eða hóps í þessu 

umhverfi yfir langt tímabil er talað um vinnustaðaeinelti. Yfirleitt upplifir sá eða sú, sem fyrir 

eineltinu verður, sig minnimáttar og hjálparlausan og því ekki í stakk búinn til að verja sig 

(Hansen o.fl., 2006). Leymann (1990) skilgreindi einelti á vinnustað sem markvissar 
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fjandsamlegar aðgerðir eins eða fleiri aðila sem beindust aðallega að einum einstakling. Þær 

þurfa þó að vera tíðar, nánast daglegar og spanna a.m.k. 6 mánuði. Hann flokkaði þessa 

hegðun eftir því á hvaða hátt eineltishegðunin hefði áhrif á þolandann, hvort hún skaðaði 

orðspor hans eða vinnuumhverfi, truflaði hann við þau verk sem hann bar ábyrgð á eða 

truflaði samskipti við samstarfsfólk. Þar að auki teldust líkamsárásir, hversu stórar sem þær 

kunnu að vera, eða ógnir um slíkt einnig til eineltis (Leymann, 1990).  

Þónokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar um einelti á vinnustað hafa sýnt fram á 

að ef óvissuástand skapast á vinnustað t.d. við samdrátt, niðurskurð eða aðrar stórar 

breytingar, þá aukast líkur á því að eineltismál komi upp á vinnustaðnum. Einnig geta 

erfiðleikar í samskiptum við yfirmenn og óvissa starfsmanns um eigið hlutverk innan 

fyrirtækisins aukið hættu á að viðkomandi verði fyrir einelti (Archer, 1999; Einarsen, 2000; 

Wornham, 2003). Á vinnustöðum þar sem kynjahlutfall er mjög ójafnt getur auk þess skapast 

hætta á því að einstaklingar sem tilheyra minnihluta hópum upplifi einangrun og eigi undir 

högg að sækja (Schuster, 1996). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 501 starfsmanni hjá 

skattinum í Tævan gáfu til að kynna að karlar hefðu orðið fyrir einelti á vinnustað mun oftar 

þar sem hlutfall kvenna var um eða yfir 78%. Það að auki voru þeir sem höfðu karlkyns 

yfirmenn líklegri fórnarlömb heldur en þeir sem höfðu kvenkyns yfirmenn (Mei-Ling og Yi-

Hua, 2016). Streitufullt og neikvætt andrúmsloft á vinnustað eru einnig kjöraðstæður fyrir 

einelti en sýnt hefur verið fram á að skortur félagslegan stuðning frá samstarfsfólki og 

yfirmönnum hafi tengsl við streitu (Hansen o.fl., 2006). Sem dæmi um alvarlegar afleiðingar 

sem geta hlotist af langvarandi einelti má nefna félagslega einangrun, ýmis geðræn vandamál 

ásamt truflun á eðlilegri líkamsstarfsemi af geðrænum toga en nánar verður farið í það síðar. 
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Birtingamyndir eineltis á vinnustað 

Samkvæmt skilgreiningu Velferðarráðuneytisins er einelti er flokkað sem síendurtekin 

hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður sama 

með hvaða hætti það kann að vera (Velferðarráðuneytið, 2013). Birtingamyndir eineltis 

getum við flokkað í tvennt. Annars vegar er það beint einelti þar sem athafnir beinast að 

einstaklingnum og gerandinn er í beinu sambandi við þolandann og eineltið kemur fram í 

samskiptum þeirra og hins vegar óbeint einelti þar sem það er þolandanum ekki sýnilegt 

heldur á sér stað án hans vitundar. Þannig geta hótanir, ógnanir, niðurlæging, gengdarlaus 

gagnrýni og auðmýking verið dæmi um beint einelti á meðan félagsleg einangrun, útskúfun, 

höfnun, slúður og orðrómur ásamt röngum ásökunum verið dæmi um óbeint einelti (Bartlett 

og Bartlett, 2011; Hansen o.fl., 2006).  

Þegar einelti á sér stað í starfsumhverfi viðkomandi er talað um vinnustaðaeinelti en 

gerandinn þarf þó ekki að vera samstarfsmaður eða yfirmaður þolandans (Bartlett og Bartlett, 

2011). Einelti sem einskorðast við vinnustað þolanda getur tekið á sig ýmsar myndir, t.a.m. 

getur það beintengst vinnu einstaklingsins (Hansen o.fl, 2006). Þannig getur einelti birst á 

þann veg að viðkomandi finnst hann verða fyrir óhóflegri og gegndarlausri gagnrýni á vinnu 

sína, honum eru sett óraunhæf markmið eða fylgst óeðlilega mikið með vinnu hans (Hansen 

o.fl, 2006). En eineltið getur líka tengst einstaklingnum sjálfum með stöðugri gagnrýni, 

fjandsamlegu viðmóti eða félagslegri útskúfun. Þá getur verið gert lítið úr honum sem 

persónu, hann niðurlægður eða auðmýktur, hann verður fyrir óeðlilega mikilli stríðni eða 

hrekkjum, orðrómi og slúðri er komið af stað um hann (Hansen o.fl., 2006; Verkuil, Atasayi 

og Molendijk, 2015). Rannsókn Ertürk (2013) sýndi t.a.m. fram á að algengasta form eineltis 

meðal tyrkneskra kennara og stjórnenda á grunnskólastigi mætti flokka í þrennt, að búa til 

gróusögur og slúður um viðkomandi, að hunsa eða útiloka einstaklinginn ásamt því að virða 

skoðanir, tillögur og hugmyndir hans að vettugi. 
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Afleiðingar eineltis á vinnustað  

Einelti getur valdið margvíslegum kvillum og óþægilegum einkennum en sýnt hefur 

verið fram á tengsl þess við heilsu og vellíðan (Einarsen o.fl., 2011). Langvarandi einelti 

getur dregið verulega úr sjálfstrausti einstaklings og lækkað sjálfsmat hans auk þess að gera 

hann feimnari og viðkvæmari en góðu hófi gegnir. Sumir sem orðið hafa fyrir einelti vilja 

jafnvel meina að líkamleg og andleg heilsa þeirra hafi versnað varanlega í kjölfar eineltis en 

fórnarlömb hafa fundið fyrir kvíðaviðbrögðum, pirringi, kvíða, krónískri þreytu og í 

alvarlegustu tilfellum hafa þeir jafnvel þróað með sér áfallastreituröskun og þunglyndi 

(Einarsen o.fl., 2011).  

Í rannsókn Hansen o.fl. (2006) kom í ljós að þeir einstaklingar sem höfðu orðið fyrir 

einelti á vinnustað sýndu fleiri og alvarlegri neikvæð einkenni á borð við streitu, þunglyndi 

og kvíða samanborið við þá sem höfðu ekki orðið fyrir slíku. Þeir starfsmenn sem höfðu 

orðið vitni af einelti sýndu að sama skapi meiri streituviðbrögð og voru líklegri til þess að 

segja starfi sínu lausu heldur en þeir sem ekki höfðu komist í kynni við eineltismál á sínum 

vinnustað. Afleiðingar slíkra mála einskorðast því ekki einungis við þolendur heldur alla sem 

koma beint og óbeint að málinu (Vartia, 2001; Rayner, 1999). Þeir sem verða vitni að einelti 

eða eru óbeinir þátttakendur í því könnuðust við svipuð einkenni, þ.e. kvíða, stress og sumir 

höfðu jafnvel íhugað að hætta í vinnunni sökum þess (Einarsen o.fl., 2011). 

Í yfirlitsgrein Verkuil, Atasayi og Molendijk (2015) á langtímaáhrifum eineltis á 

vinnustað á andlega heilsu kom í ljós mikið samræmi milli rannsókna en þeir tóku saman 

niðurstöður 70 þversniðs- og langtímarannsókna með yfir 170 þúsund þátttakendum. Þar kom 

bersýnilega í ljós að áhrifin voru mjög neikvæð og virtist litlu sem engu máli skipta 

kynjaskipting, meðalaldur úrtaks, tegund vinnustaðar eða útgáfuár rannsóknar. 

Niðurstöðurnar voru tvímælalaust þær að vinnustaðaeinelti hefði marktækt forspárgildi fyrir 

geðræna heilsu og mætti tengja við alvarlegan geðrænan vanda á borð við kvíða, þunglyndi, 
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depurð og áfallastreituröskun auk fjölda annarra andlegra kvilla (Verkuil, Atasayi og 

Molendijk, 2015).  

Sömu sögu er að segja um niðurstöður hollenskrar rannsóknar frá 2012 sem bentu til 

þess að þeir sem höfðu orðið fyrir einelti og aðkasti á vinnustaðnum sínum væru mun líklegri 

til að vera fjarverandi frá vinnu og eiga oftar við heilsuvandamál að stríða samanborið við 

kollega sína sem ekki höfðu lent í einelti (Dehue, Bolman, Völlink og Pouwelse, 2012). Rúm 

18% þátttakenda sögðust upplifa einelti í hverri viku og voru þeir almennt ekki eins frískir 

eða heilsuhraustir og samstarfsmenn þeirra sem aldrei voru lagðir í einelti eða bara einstöku 

sinnum (Dehue o.fl., 2012).  

Áhugaverð niðurstaða rannsóknar Ertürk (2013) var sú staðreynd að þó svo karlmenn 

hafi oftar orðið fyrir einelti þá upplifðu konur sig sem fórnarlömb í ríkara mæli en karlar en 

það má hugsanlega rekja til þess að þeir líta á einelti sem eðlilega hegðun mun oftar en konur. 

Hann viðraði þá hugmynd í kjölfarið að þetta mætti rekja til þess að flestir tyrkneskir drengir 

alast upp í umhverfi sem lofar ofbeldi og því umbera þeir það betur á fullorðinsárum heldur 

en konur (Ertürk, 2013). Þessar niðurstöður eru í takt við sambærilega rannsókn Ragnars 

Ólafssonar og Hönnu L. Jóhannsdóttur (2004) þar sem 398 skrifstofu- og verslunarstarfsmenn 

voru spurðir út í viðbrögð sín ef þeir yrðu fyrir einelti. Í ljós kom að konur voru líklegri til að 

segja frá eineltinu og leita sér aðstoðar eða forðast vandann með veikindafríum eða tilfærslu í 

starfi meðan karlar voru vísari til að takast á við málin sjálfir hvort sem væri með því að láta 

kyrrt liggja eða bregðast við og bjóða gerandanum birginn, t.d. biðja hann að hætta eða svara 

í sömu mynt (Ragnar Ólafsson og Hanna L. Jóhannsdóttir, 2004).  

Í annarri íslenskri rannsókn sem birtist í tímaritinu Uppeldi og menntun árið 2004 

kom í ljós að rúm 43% kennara sem lokið höfðu námi í kennarafræðum höfðu ekki fengið 

sérstaka fræðslu um einelti. Þar sem mörgum þeirra fannst slíku ábótavant í sínu námi höfðu 

um 80% þeirra fengið fræðslu þegar út á vinnumarkaðinn var komið, þá ýmist í gegnum 
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skólayfirvöld í formi fyrirlestra eða námskeiða eða aflað sér viðeigandi þekkingar á eigin 

spýtur (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004).  

 

Tíðni eineltis á vinnustöðum 

Ekki er hlaupið að því að kanna algengi eineltis á vinnustöðum þar sem notast er við 

marga mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. Til að mynda komust Mikkelsen og Einarsen 

(2001) að því að einungis á milli 2-4% einstaklinga á vinnumarkaði í Danmörku höfðu 

tilkynnt um vinnustaðaeinelti. Þegar notast var við spurningalista innan sama þýðis þar sem 

miðað var við eitt atvik á viku í að minnsta kosti sex mánuði sýndu niðurstöður mun fleiri 

fórnarlömb eineltis eða milli 8-25% af heildarfjölda þátttakenda (Mikkelsen og Einarsen, 

2001). Ef viðmiðið var hækkað í lágmark tvö atvik á viku snarlækkaði prósentutalan 

(Mikkelsen og Einarsen, 2001). Að sama skapi sýndi rannsókn Ortega, Høgh, Pejtersen og 

Olsen (2009) á 3.429 dönskum launþegum á aldrinum 20-59 ára að 8,3% þeirra höfðu orðið 

fyrir einelti í vinnu á síðastliðnu ári og af þeim höfðu um 1,6% orðið fyrir aðkasti minnst einu 

sinni í viku. Þetta eru mjög svipaðar tölur og í norskri könnun þar sem 8,6% aðspurðra töldu 

sig hafa orðið fyrir einelti á síðustu 6 mánuðum (Einarsen og Skogstad, 1996). Aðrar 

áhugaverðar niðurstöður þessara rannsókna voru þær að tíðni eineltis hjá ófaglærðum og 

ómenntuðum einstaklingum var hlutfallslega hæst meðan yfirmenn og framkvæmdastjórar 

urðu minnst varir við einelti. Stór fyrirtæki, iðnaðarstarfsemi og önnur störf þar sem karlar 

voru í meiri hluta sýndu fram á hærri tíðni eineltis en aðrar stéttir. Að sama skapi voru karlar 

líklegri til að verða fyrir einelti en konur og eldri starfsmenn voru í meiri hættu en aðrir 

(Ortega o.fl., 2009; Einarsen og Skogstad, 1996).  

Sambærileg íslensk rannsókn á starfsmönnum í útibúum og sparisjóðum landsins 

sýndi fram á að um 8% þátttakenda höfðu orðið fyrir einelti og 15% fyrir áreiti af ýmsum 

toga (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004). Fjármálaráðuneytið (2010) 
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framkvæmdi rannsókn á einelti meðal ríkisstarfsmanna þar sem í ljós kom að um 10% 

starfsmanna töldu sig hafa orðið fyrir einelti á núverandi vinnustað en þar að auki töldu 26% 

sig hafa orðið vitni að slíku. Þegar litið var til heilsufars grunnskólakennara í rannsókn sem 

framkvæmd var fyrir Vinnueftirlitið á landsvísu kom í ljós að 4% sögðust hafa orðið fyrir 

einelti, 7% fyrir hótunum og um 5% fyrir líkamlegu ofbeldi. Í einu af hverju 10 tilvikum 

reyndust nemendur eiga hlutdeild að máli (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir 

og Hildur Friðriksdóttir, 2003).  

Í langtímarannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2013) á einelti meðal starfsfólks 

sveitarfélaganna kom í ljós mikil breyting milli ára. Spurningarlistar voru lagðir fyrir í 

þrígang, fyrst árið 2010, svo 2011 og að lokum 2013. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

að tíðni einelti á vinnustöðum hafði aukist en við upphaf rannsóknar höfðu 8% þátttakenda 

orðið fyrir slíku, ári síðar var sú tala komin í 13% og á lokum mældist hún 18% árið 2013.  

 

Kynbundin áreitni á vinnustað 

Þegar neikvæð og fjandsamleg hegðun beinist að þolanda vegna kyns hans er rætt um 

kynbundna áreitni. Ýmsar sálfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á að kynbundin áreitni er 

algengasta form kynferðislegrar áreitni (e. sexual harassment) sem konur verða fyrir á 

vinnustað (Einarsen, 2011; Langhout o.fl, 2005; Leskinen, Rabelo og Cortina, 2015). 

Samkvæmt jafnréttislögum Alþingis er hún flokkuð sem öll sú hegðun sem tengist á einn eða 

annan hátt kyni þolanda og misbýður virðingu hans eða veldur honum óþægindum í óþökk 

hans eða verður til þess að hann upplifir aðstæður sem fjandsamlegar, ógnandi, auðmýkjandi, 

móðgandi eða niðurlægjandi fyrir sig (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr.100/2008).  

Kynbundin áreitni er þó ólík kynferðislegu áreiti því þó hún byggi á kyni þolanda þá 

lýtur hún ekki að sömu lögmálum þar sem markmiðið er ekki að öðlast aðgang að 
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einstaklingnum á kynferðislegan hátt heldur miðast hún að því að móðga eða niðurlægja hann 

(Einarsen o.fl., 2011). Sem dæmi getur maður sem finnst karlmennsku sinni ógnað af 

samstarfskonu sinni, sem skilar meiru af sér en hann, brugðið á það örþrifaráð að reyna að 

endurheimta karlmennskuna með því að reyna að draga orðspor og virðingu konunnar niður 

með ófyrirleitlegum athugasemdum og óyrðum fyrir það eitt að vera kona (Hitlan, Pryor, 

Olson og Hesson-McInnis, 2009). 

 

Birtingamyndir kynbundinnar áreitni á vinnustað 

Þegar neikvæð hegðun einstaklings í garð starfsmanns byggir að einhverju eða öllu 

leyti á kyni viðkomandi er um að ræða kynbundna áreitni. Hún getur verið líkamleg, munnleg 

eða táknræn og snýst um að reyna að móðga eða særa þolandann með óviðeigandi og 

niðrandi athugasemdum, dónalegu látbragði eða öðru atferli (Leskinen o.fl, 2015). Gerendum 

hættir til að tileinka sér neikvæðar staðalímyndir af gagnkvæmu kyni og reyna eftir fremsta 

megni að koma öllum undir sama hatt. Þannig getur kynbundin áreitni birst okkur í 

nútímasamfélagi á ýmsa vegu, t.a.m. þegar talað er illa eða niðrandi um kyn þolanda, 

óviðeigandi eða óþægilegar athugasemdir um útlit, framkomu eða einkalíf hans eða þegar því 

er haldið fram að hann sé ekki eins hæfur fyrir umrætt starf sökum kyns síns (Leskinen, 

Cortina og Kabat, 2011; Leskinen o.fl., 2015). Í raun má flokka alla karl- og 

kvenrembubrandara, staðhæfingar um að einstaklingar eigi ekki heima í tilteknum störfum 

sökum kyns síns, s.s. að konur eigi ekkert erindi í herinn eða að karla geti ekki verið 

hjúkrunarfræðingar, sem kynbundna áreitni. Sama á við þegar starfsmaður er uppnefndur eða 

gróft kynbundið orð notað um hann, t.d. „kunta“ (Kabat-Farr og Cortina, 2014).  

Gutek (1985) komst að því í rannsókn sinni að kynjunum ber ekki alveg saman um 

hvað telst til kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni og hvað ekki. Það sem sumar konur 

túlkuðu sem ógnandi aðstæður töldu karlar félagslega ásættanlega kynferðislega hegðun. Eins 
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túlkuðu þeir aðra hegðun sem ógnandi sem konur töldu meinlausa. Til að mynda litu 

kvenkyns gerendur ekki á staðhæfinguna „allir menn eru fávitar“ eða það að draga úr 

karlmennsku þolenda með því að kalla þá „píku“ sem munnlega kynbundna áreitni á meðan 

karlarnir gerðu það (Gutek, 1985). 

Þar sem ekki er um að ræða tilraun einstaklinga til að öðlast aðgang að þolanda á 

kynferðislegan hátt eins og í kynferðslegri áreitni má líta á kynbundna áreitni á vinnustað sem 

leið gerandans til að hrekja viðkomandi úr starfinu. Rannsókn Leskinen o.fl. (2011) á 

bandarískum hermönnum og lögfræðingum, tveimur starfsstéttum sem áður fyrr voru 

einsettar karlmönnum, kom í ljós að níu af hverjum tíu konum höfðu orðið fyrir kynbundinni 

áreitni í starfi. Rannsakendur töldu það eins konar leið karlanna til að hrekja konurnar burt og 

reyna halda þeim frá starfinu. Í því ljósi er áhugavert að skoða niðurstöður rannsóknar Rayner 

og Hoel (1997) en þar komust þeir að því að fyrir karlkyns gerendur skipti litlu máli af hvaða 

kyni fórnarlamb þeirra var en kvenkyns gerendur réðust nær eingöngu gegn öðrum konum. 

Eins hefur verið sýnt fram á að konur verða í mun meira mæli fyrir neikvæðum aðfinnslum í 

starfi við það verða foreldri en karlar í sömu stöðu finna lítið sem ekkert fyrir því (Berdahl og 

Moon, 2013). Svo virðist sem úrsérgenginn hugsunarháttur og gamlar staðalímyndir séu enn 

nokkuð ríkjandi, þar sem litið var á konur sem heimavinnandi húsmæður meðan 

eiginmennirnir sáu um að brauðfæða fjölskylduna.  

 

Afleiðingar kynbundinnar áreitni á vinnustað 

Eins og með einelti þá getur kynbundin áreitni haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar en 

fórnarlömb hennar finna gjarnan fyrir streitu og þunglyndiseinkennum. Léleg líkamleg og 

andleg heilsa getur fylgt kynbundinni áreitni ásamt streitu, þunglyndi í kjölfar þess að 

einstaklingurinn   upplifir niðurlægingu (Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 2016). Oft fylgir 

pirringur og reiði hjá fórnarlambinu sem veldur því að það dregur úr starfsánægju og getur 
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jafnvel leitt til truflunar í starfi. Einnig er hætt við að viðkomandi verði meira frá vinnu en 

ella (Leskinen o.fl., 2011; Leskinen o.fl., 2015; Piotrkowski, 1998). Fórnarlömb eiga það til 

að einblína á neikvæða hluti og sjónarmið mun oftar en jafningjar sínir sem ekki hafa orðið 

fyrir kynbundinni áreitni (Piotrkowski, 1998). Þar að auki hafa fundist tengsl milli þess að 

verða fyrir kynbundinni áreitni og notkunar áfengis sem leið til að lina þjáningar 

(Piotrkowski, 1998).  

Í rannsókn Leskinen o.fl. (2011) voru kvenkyns fórnarlömb kynbundinnar áreitni 

borin saman við konur sem ekki höfðu orðið fyrir slíku. Í ljós kom marktækur munur á 

hópunum þar sem þær síðarnefndu reyndust heilsuhraustari og virtust almennt vera við betri 

andlega heilsu. Sem dæmi um einkenni, sem tengja má kynbundinni áreitni, eru kvíði, 

hræðsla (Gutek, 1985; Hamilton, Alagna, King og Loyd, 1987; Piotrkowski, 1998), minni 

afköst og sjálfstraust (Crull, 1982), minni starfsánægja (Kissman, 1990), auk líkamlegra 

einkenna á borð við ógleði, höfuðverkir og jafnvel þyngdartap (Piotrkowski, 1998; Salisbury, 

Ginorio, Remick, og Stringer, 1986). 

 

Tíðni kynbundinnar áreitni á vinnustöðum 

Þegar litið er til algengi kynbundinnar áreitni þarf hafa í huga að hún getur verið 

flokkuð bæði sem hluti af kynferðislegri áreitni (Einarsen, 2011) eða sem hluti af einelti 

(Berger og Rodkin, 2009). Talsvert líklegra var að karlmenn væru gerendur í kynbundinni 

áreitni en konur urðu í mun meira mæli fyrir henni (Einarsen, 2011). Í yfirlitsgrein Ilies, 

Hauserman, Schwochau og Stibal (2003) kom í ljós að um 58% kvenna könnuðust við að 

hafa orðið fyrir háttsemi sem gat flokkast undir kynbundna áreitni en rannsóknin náði til 

meira en 86.000 þátttakenda í Bandaríkjunum. 24% þeirra sögðust hafa upplifað slíka 

háttsemi á vinnustað. Einnig sýndi rannsókn Piotrkowski (1998) á 385 bandarískum konum 

sem unnu á skrifstofum að rúmlega 70% þeirra höfðu orðið fyrir slíku áreiti í vinnunni. Sama 
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ár komust Cortina, Swan, Fitzgerald og Waldo (1998) að því í rannsókn sinni á konum í 

háskóla í Bandaríkjunum að önnur hver kona hafði orðið fyrir kynbundinni eða kynferðislegri 

áreitni á einhvers konar formi á háskólagöngu sinni (Huerta, Cortina, Pang, Torges og 

Magley, 2006).  

Þegar litið var til Íslands er áhugavert að sjá þróunina á síðustu árum, en á 

vorráðstefnu viðskiptadeildar Háskóla Íslands þann 19. apríl s.l. voru niðurstöður úr rannsókn 

á einelti og annari áreitni á vinnustöðum sveitarfélaganna kynntar. Þar kom fram að 

kynbundin áreitni meðal starfsmanna jókst frá árinu 2010 til ársins 2013 (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2017). Árið 2010 mældist hún 4,7% en ári síðar var hún komin í 6,0% og 

mældist aftur 6,0% árið 2013.  Ef litið var til kynjanna mældist kynbundin áreitni meðal 

karlmanna minni í öllum fyrirlögnum spurningalistanna en konur mældust 0,3-0,8% hærri en 

karlarnir (Hjördís Sigursteinsdóttir. (2017). 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar komu frá sjö aðildarfélögum innan KÍ en langflestir voru úr 

félagi grunnskólakennara. Önnur aðildarfélög voru félag leikskólakennara, félag 

framhaldsskólakennara, félag stjórnenda leikskóla, félag stjórnenda í framhaldsskólum, 

skólastjórafélag Íslands auk félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum. Um var að ræða 

þýðisrannsókn þar sem sendir voru alls 9.846 spurningalistar út til allra félagsmanna 

umrædda félaga. Af þeim komust 9.839 eintök til skila og 4.518 einstaklingar svöruðu 

könnunni og reyndist því svarhlutfall vera 45,9%. Konur voru í miklum meiri hluta í þessu 

úrtaki eða um 83,6% á meðan karlar voru 16,4%. 

 

Mælitæki  

Notast var við spurningalista sem lagður var fyrir félagsmenn í Kennarasambandi Íslands. 

Spurningarlistinn innihélt alls 25 spurningar en aðeins voru notaðar spurningar sem snéru að 

einelti og kynbundnu ofbeldi, auk spurninga um kyn, aldur og aðildarfélag. Frumbreytur voru 

þrjár, (1) kyn(karl/kona), (2) fæðingarár (breytt í aldur, sjá neðar) og (3) aðildarfélag (Félag 

leikskólakennara (FL), Félag stjórnenda leikskóla (FSL), Félag grunnskólakennara (FG), 

Skólastjórafélagi Íslands (SÍ), Félag framhaldsskólakennara (FF), Félag stjórnenda í 

framhaldsskólum (FS) og Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (FT)).  

Aldur var mældur með því að spurt var um fæðingarár. Ártalinu var síðan breytt í aldur með 

því að draga svarið frá 2017. Þó var ekki hægt að framkvæma þá aðgerð við öll svörin því í 

24 tilvikum var ekki hægt að nota svar þátttakenda þar sem svarið innihélt aðeins tvo stafi og 

var þess eðlis að ekki var hægt að reikna út réttan aldur. Aldursbreytan var síðan flokkuð í 

fimm aldursbil, 35 ára og yngri, 36-45 ára, 46-55 ára, 56-65 ára og 66 ára og eldri.  
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Fylgibreytur voru átta: (1) „Veist þú hvert á að tilkynna um einelti, áreitni, hótanir 

og/eða ofbeldi á vinnustað?“ og svarmöguleikarnir einungis „Já“ og „Nei“, (2) „Hefur þú 

orðið fyrir EINELTI á núverandi vinnustað á síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? Útskýrt var 

að einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim 

sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að 

valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér 

undir“ og voru svarmöguleikarnir fimm talsins. Þeir skiptust eftir viðbrögðum við málunum: 

„Nei“, „Já, en málið var ekki tilkynnt“, „Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu“, „Já, málið var 

tilkynnt og unnið úr því“ og „Já, málið var tilkynnt en ekkert gert“. Eineltisspurningin var 

einnig endurkóðuð í tvígildisbreytu, hvort viðkomandi hafði orðið fyrir einelti eða ekki. (3) 

„Hefur þú orðið fyrir KYNBUNDINNI ÁREITNI á núverandi vinnustað á síðastliðnum 

TVEIMUR ÁRUM? Kynbundin áreitni er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni 

verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi 

eða móðgandi fyrir viðkomandi“. Svarmöguleikarnir voru þeir sömu og í fylgibreytu (2) og 

þar af leiðandi var hún endurkóðuð á sama máta. (4) „Ef þú svaraðir já við að hafa orðið fyrir 

einelti, hver var gerandinn/gerendur? Svara má fleiri en einum möguleika“. Hér voru 

svarmöguleikarnir fimm, „Yfirmaður“, „Vinnufélagi“, „Nemandi“, 

„foreldri/forráðamaður“ og „Annar“. (5) „Ef þú svaraðir já við að hafa orðið fyrir 

kynbundinni áreitni, hver var gerandinn/gerendur? Svara má fleiri en einum möguleika“. Hér 

voru sömu valmöguleikarnir og í spurningunni á undan, „Yfirmaður“, „Vinnufélagi“, 

„Nemandi“, „foreldri/forráðamaður“ og „Annar“. (6) „Hefur þú orðið VITNI að því að 

starfsmaður í þínum skóla hafi orðið fyrir einelti á vinnustað á síðastliðnum TVEIMUR 

ÁRUM?“. Gefnir voru þrír valmöguleikar, „Nei“, „Já, á mínum vinnustað“ og „Já, á öðrum 

vinnustað“. Til að einfalda útreikninga var fylgibreytan endurkóðuð í tvígildisbreytu, hvort 
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viðkomandi hafði orðið vitni að einelti eða ekki. (7) „Hefur þú orðið VITNI að því að 

starfsmaður í þínum skóla hafi orðið fyrir kynbundinni áreitni á vinnustað á síðastliðnum 

TVEIMUR ÁRUM?“. Sömu svarmöguleikar voru gefnir og í spurningunni á undan, „Nei“, 

„Já, á mínum vinnustað“ og „Já, á öðrum vinnustað“. Eins og áður var fylgibreytan 

endurkóðuð í tvígildisbreytu, þ.e. hvort viðkomandi hafði orðið vitni að kynbundinni áreitni 

eða ekki. (8) „Hversu oft hefur eftirfarandi háttsemi verið beint gegn þér í starfi þínu eða í 

tengslum við starf þitt sem þú upplifir sem einelti?“ Hér voru tólf fyrirfram gefnir 

valmöguleikar sem hægt var að merkja við auk þess að hægt var að tilgreina „annað“ og gefa 

skriflegt svar. Leyfilegt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. 

 

Framkvæmd 

Könnunin var send út rafrænt með SoGoSurvey forritinu á alla aðila sem skráðir voru í KÍ en 

hún stóð yfir frá 9. febrúar og henni lauk 8. mars 2017. Allir þátttakendur fengu þátttökubréf 

þar sem þeim var heitið trúnaði og í upphafi var öllum gert grein fyrir að þeim bæri ekki 

skylda til að svara öllum spurningunum. Sendar voru þrjár ítrekarnir til þeirra sem ekki höfðu 

svarað.  

     

Gagnaúrvinnsla 

Þegar kom að vinnslu rannsóknarinnar var notast við forritin Microsoft Excel og Microsoft 

Word en við gagnaúrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS 21.0 (e. Statistical Package 

for the Social Sciences). Með forritinu voru breytur endurkóðaðar, tíðnitöflur reiknaðar ásamt 

því að tölfræðipróf (kí-kvaðratpróf og t-próf óháðra úrtaka) voru framkvæmd. Niðurstöður 

voru settar fram sem tíðni, meðaltöl, staðalfrávik og hlutföll. Til þess að skoða meðalaldur 

eftir kyni var notast við t-próf óháðra úrtaka. Til að kanna einelti með tilliti til kynferðis eða 

aðildarfélags var kí-kvaðratpróf framkvæmt. Sömu sögu var að segja þegar kanna átti algengi 
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eineltis milli aldurshópa og tíðni mála þar sem þátttakendur voru vitni að einelti eftir 

aðildarfélögum. Sömu próf voru notuð til að kanna sambærilegar spurningar sem snéru að 

kynbundinni áreitni.  
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar á einelti og kynbundinni áreitni 

meðal félagsmanna aðildarfélaga Kennarasambands Íslands. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningum var svarað: 1. Hver er tíðni eineltis og kynbundinnar áreitni á 

vinnustöðum sem heyra undir KÍ? 2. Hvort verða hlutfallslega fleiri karlar eða konur fyrir 

einelti eða kynbundinni áreitni á þessum stöðum og hvaða aldurshópar eru í mestri hættu? 3. 

Hverjir eru gerendur í þessum málum og hvernig birtist eineltið? 4. Hversu algengt er að 

félagsmenn verði vitni að slíkum málum og hvað verður um þessi mál? 5. Er munur milli 

aðildarfélaga þegar kemur að einelti og kynbundinni áreitni, t.a.m. varðandi gerendur eða 

meðhöndlun mála? 6. Vita félagsmenn almennt hvert þeir eiga að leita þegar upp koma slík 

mál? 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur 

Í rannsókninni voru alls 4.518 einstaklingar sem svöruðu spurningalistanum en af þeim voru 

4.492 sem svöruðu spurningunni um kyn sitt. Þar kom í ljós að karlar reyndust vera einungis 

736 eða 16,4% þátttakenda á meðan 3.756 voru konur eða 83,6%. Meðalaldur svarenda var 
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49,2 ár (sf=10,2). Meðalaldur karla (M=51,5, sf=11) var hærri en meðalaldur kvenna 

(M=48,7, sf=10). Munurinn reyndist marktækur (t(4382) = 6,34; p< 0,05).  

Eins og sjá má á mynd 1 eru hlutfallslega flestir félagsmenn á aldursbilinu 46-55 ára eða rétt 

tæplega þriðjungur. Aldurshóparnir 36-45 ára og 56-65 ára telja fjórðung þátttakenda hvor en 

saman mynda þessir þrír hópar rúmlega 85% úrtaksins.  

 

Þegar litið var til starfsgreina kom í ljós að meira en helmingur svarenda vann á 

grunnskólastigi, þ.e. annað hvort í félagi grunnskólakennara eða í Skólastjórafélagi Íslands. 

Rétt um fjórðungur félagsmanna KÍ starfaði við leikskóla, en allir í félagi leikskólakennara og 

félagi stjórnenda við leikskóla falla undir þann hatt. Í framhaldsskólum starfa þeir sem eru í 

félagi framhaldsskólakennara og félagi stjórnenda í framhaldsskólum og telja þeir tæp 18% 

félagsmanna. Aðrir starfsmenn innan KÍ störfuðu í tónlistarskólum.  

Þegar kynjahlutfall innan KÍ var skoðað kom í ljós að það hallar á karlmenn í öllum 

stéttum en þó áberandi mest innan leikskólanna samanborið við aðra hópa eins og má sjá í 

töflu 1. Í leikskólum var staðan sýnilega verst þar sem karlar voru einungis 2,7% félagsmanna 

á móti 97,3% kvenna. Á grunnskólastigi voru einungis 3 karlar á hverjar 20 konur en þegar 
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litið var til tónlistar- og framhaldsskólanna var kynjahlutfallið farið að jafnast en þar voru 

þeir rúmlega þriðjungur kennara og stjórnenda. 

 

Tafla 1. Skipting í aðildarfélög eftir kyni 

 
fjöldi svara 

karlar konur 
 fjöldi (%) fjöldi (%) 

Félag leikskólakennara 829 27 (3,3) 802 (96,7) 

Félag stjórnenda leikskóla 3 3 (1,1) 267 (98,9) 

Félag grunnskólakennara 2138 298 (13,9) 1840 (86,1) 

Skólastjórafélag Íslands 282 63 (22,3) 219 (77,7) 

Félag framhaldsskólakennara 733 257 (35,1) 476 (64,9) 

Félag stjórnenda í framhaldsskólum 47 17 (36,2) 30 (63,8) 

Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum 168 64 (38,1) 104 (61,9) 

 

 

Einelti á vinnustað 

Til að kanna algengi eineltis innan KÍ voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu sig hafa 

orðið fyrir einelti á núverandi vinnustað á síðast liðnum tveimur árum en þar kom í ljós að 

461 hafði orðið fyrir einelti, sem jafngildir 10,2% félagsmanna.  

Þegar litið var til þeirra þátttakenda sem höfðu orðið fyrir einelti á síðast liðnum 

tveimur árum með tilliti til kynferðis sýndu niðurstöður kí-kvaðratprófs að um marktækan 

mun var að ræða χ 2 (1, 4484) = 3971; p<0,05. Niðurstöður úr krosstöflum sýndu að mun 

algengara var að karlar yrðu fyrir einelti en konur en af þeim 736 körlum sem svöruðu hafði 

91 þeirra lent í eineltismáli. Aftur á móti voru 389 kvenna í sömu stöðu af 3.748 kvenkyns 

félagsmönnum.  
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Næst könnuðu rannsakendur hvort munur reyndist á tíðni eineltis milli mismunandi 

aldurshópa. Niðurstöður kí-kvaðrat prófs leiddu í ljós marktækan mun á einelti eftir 

aldurshópum χ 2 (4, 4382) = 9,542; p<0,05.  

 

 

Eins og sjá má á mynd 4 kom í ljós að einstaklingar á aldrinum 56-65 ára voru mun 

líklegri fórnarlömb en aðrir hópar, þ.e.a.s. 142 félagsmenn af 1164 í þeim aldurshópi höfðu 
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orðið fyrir einelti á síðast liðnum tveimur árum. Hlutfallslega mun færri upplifðu einelti í 

öðrum hópum, þá sérstaklega í yngsta og elsta aldurshópnum. 

Niðurstöður tölfræðiprófs sem kanna átti mun á einelti eftir aðildarfélögum sýndu 

fram á marktækan mun χ 2 (6, 4477) = 21,800; p<0,05 og því var líklegra að félagsmenn KÍ í 

félagi framhaldsskólakennara yrðu fyrir einelti en aðrir innan sambandsins. Félagsmenn 

innan stjórnendafélaga grunnskóla og leikskóla auk félagsmanna í félagi kennara og 

stjórnenda í tónlistarskólum voru í minnstri hættu þegar kom að eineltismálum innan KÍ. 

 

Tafla 2. Algengi eineltis eftir aðildarfélagi 

 

Þegar litið var til þess hversu margir hefðu orðið vitni að einelti kom í ljós, eins og sjá 

má á töflu 3, að hlutfallslega reyndist það algengast hjá kennurum á öllum skólastigum auk 

stjórnenda í leikskólum. Niðurstöður kí-kvaðratsprófs gáfu til kynna marktækan mun milli 

aðildarfélaga χ 2 (6, 3869) = 14,813; p<0,05. Alls sögðust 826 starfsmenn, eða 21,2%, hafa orðið 

vitni að einelti. Þar af voru 745 þátttakenda, eða 19,1%, sem höfðu orðið vitni að slíku á 

 fjöldi svara orðið fyrir 
einelti (%) 

ekki orðið fyrir 
einelti (%) 

Félag leikskólakennara 826 96 (11,6) 730 (88,4) 

Félag stjórnenda leikskóla 269 16 (5,9) 253 (94,1) 

Félag grunnskólakennara 2149 213 (9,9) 1936 (90,1) 

Skólastjórafélag Íslands 282 17 (6,0) 265 (94,0) 

Félag framhaldsskólakennara 735 96 (13,1) 639 (86,9) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 48 5 (10,4) 43 (89,6) 

Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum 168 11 (6,5) 157 (93,5) 
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sínum vinnustað, á meðan 2,1% töldu sig hafa orðið vitni að slíku háttalagi á öðrum 

vinnustöðum.  

 

Tafla 3. Algengi þess vera vitni að einelti eftir aðildarfélögum 

 

 

 Þegar litið var til birtingamynda eineltisins innan KÍ kom í ljós að algengast var að 

félagsmönnum fannst faglegt álit sitt eða sjónarmið hundsuð en á eftir því birtist eineltið 

oftast á þann máta að lítið var gert úr persónu þolandans eða hæðst að honum. Hér var 

félagsmönnum heimilt að svara fleiri en einum valmöguleika. Tvö af hverjum fimm 

fórnarlömbum eineltis töldu sig verða fyrir óhóflegri gagnrýni á vinnu sína og svipað hátt 

hlutfall þeirra fannst þau vera sniðgengnin félagslega.  

 
fjöldi svara orðið vitni að 

einelti (%) 
ekki orðið vitni 
að einelti (%) 

Félag leikskólakennara 725 149 (20,6) 574 (79,4) 

Félag stjórnenda leikskóla 234 47 (20,1) 187 (79,9) 

Félag grunnskólakennara 1825 407 (22,3) 1418 (77,7) 

Skólastjórafélag Íslands 245 46 (18,8) 199 (81,2) 

Félag framhaldsskólakennara 651 149 (22,9) 502 (77,1) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 42 7 (16,7) 35 (83,3) 

Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum 147 15 (10,2) 132 (89,8) 
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Mynd 5. Háttsemi sem fórnarlömb upplifðu sem einelti 

 

Til að kanna enn frekar í hverju munurinn lá var litið til þessara birtingamynda eftir 

öllum frumbreytunum, þ.e. kyni, aldri og aðildarfélagi. Fyrst var litið til birtingamynda eftir 

kynferði en þar kom í ljós að ekki mikill munur reyndist á milli kynjanna. Þó virðast karlar 

vera mun líklegri til að verða fyrir einelti sökum aldurs, kynferðis eða kynhneigðar, einnig að 

verða fyrir óhóflegri stríðni, hrekkjum eða hæðni. Einnig töldu þeir að orðrómi væri komið af 

stað um þá í meira mæli en konur. Konur upplifðu sig hins vegar sniðgengnar félagslega í 
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mun meira mæli og hlutfallslega fleiri þeirra finna fyrir öllum algengustu birtingamyndum 

eineltisins. 

 

Mynd 6. Háttsemi sem fórnarlömb upplifðu sem einelti, eftir kynferði 

 

Næst könnuðu rannsakendur hvort munur reyndist milli aldurshópa á því hvaða 

birtingamyndir eineltisins væru algengastar. Í langflestum tilvikum var ekki um neinn mun að 

ræða, algengast var að faglegt álit eða sjónarmið væru hundsuð, lítið gert úr persónu 

viðkomandi, vinna hans gagnrýnd óhóflega mikið eða hann sniðgenginn félagslega. Eini 

0.6% 

5.1% 

2.2% 

6.1% 

7.0% 

8.6% 

8.6% 

10.9% 

10.5% 

11.5% 

12.5% 

16.3% 

0.6% 

3.0% 

3.8% 

3.6% 

5.6% 

6.1% 

8.9% 

9.4% 

12.7% 

13.6% 

14.6% 

18.2% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

Að	verða	fyrir	því	að	eignum	sé	stolið,	þær	vanvirtar	eða	
eyðilagðar

Að	vera	niðurlægður	eða	auðmýktur	vegna	t.d.	aldur,	
kynferðis	eða	kynhneigðar

Að	vera	úthlutað	verefnum	með	óraunhæfum	
markmiðum/tímaramma

Að	hafa	orðið	fyrir	hrekkjum,	hæðni	eða	óeðlilega	mikilli	
stríðni

Að	vera	úthlutað	verkefnum	sem	eru	ekki	samboðin	
hæfni	þinni

Að	legið	sé	á	upplýsingum	sem	hafa	áhrif	á	mat	annarra	á	
frammistöðu	þinni

Að	fylgst	sé	óeðlilega	mikið	með	starfi	þínu

Að	slúðri/orðrómi	er	komið	af	stað	um	þig

Að	vera	sniðgenginn	félagslega

Að	verða	fyrir	óhóflegri	gagnrýni	á	vinnu	þína

Að	lítið	er	gert	úr	eða	hæðst	að	persónu	þinni

Að	faglegt	álit	eða	sjónarmið	hundsun

konur karlar



EINELTI OG KYNBUNDIN ÁREITNI INNAN KÍ 
 

 

26 

munurinn var hjá þeim sem voru 35 ára og yngri en þeir upplifðu að fylgst væri óeðlilega 

mikið með vinnu þeirra.  

 Þegar litið var til sömu birtingamynda með tilliti til aðildarfélaga þátttakenda kom í 

ljós að háttsemi sem snéri að því að viðkomandi var sniðgenginn félagslega var ekki lengur 

ein af algengustu birtingamyndunum meðal stjórnendafélaganna (FSL, SÍ og FS) auk Félags 

leikskólakennara (FL). Þess í stað var líklegra innan FSL, SÍ og FS að orðrómi væri komið af 

stað um viðkomandi en auk þess upplifðu félagsmenn innan FL og FS meira að fylgst væri 

óeðlilega mikið með vinnu þeirra. Félagsmenn SÍ fundu hins vegar í meira mæli fyrir því að 

legið væri á upplýsingum sem hafði áhrif á mat annarra á frammistöðu þeirra í starfi. Félag 

kennara og stjórnenda í tónlistarskólum var sér á báti þegar litið var til birtingamynda því 

algengast var að vera sniðgenginn félagslega innan FT en faglegt álit og sjónarmið hundsuð 

næst algengast. 

Litið var næst til gerenda í eineltismálum og reynt að kanna hvaðan þeir kæmu, en í 

þeirri spurningu var þátttakendum heimilt að merkja við fleiri en einn valmöguleika í 

spurningunni. Svör fórnarlamba gáfu til kynna að 57,2% þeirra höfðu orðið fyrir einelti af 

hálfu vinnufélaga en tæplega helmingur þeirra, eða 48,0%, frá yfirmönnum sínum. Einungis 

8,0% töldu sig hafa orðið fyrir barðinu á nemendum sínum og jafnmargir nefndu foreldra og 

forráðamenn sem gerendur en 2,8% þeirra sögðu aðkastið koma annars staðar frá. 
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Þegar litið var til gerenda með tilliti til kynferðis fórnarlambsins kom í ljós að karlar voru 

fórnarlömb eineltis í meira en helmingi tilfella af völdum yfirmanna sinna á meðan konur 

urðu oftast fyrir barðinu á samstarfsfólki sínu. Eins voru nemendur líklegri til að veitast að 

karlkyns félagsmönnum KÍ en lítill sem enginn munur var á kynjunum þegar foreldrar og 

forráðamenn eða aðrir áttu í hlut. 
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Mynd 8. Gerendur eineltis innan KÍ eftir kyni fórnarlambs 



EINELTI OG KYNBUNDIN ÁREITNI INNAN KÍ 
 

 

28 

 

Innan allra aðildarfélaganna reyndust meiri líkur á því að gerandinn væri vinnufélagi 

fórnarlambsins. Eins sýndu niðurstöður fram á að innan stjórnendafélaga KÍ voru yfirmenn 

mun sjaldnar gerendur í eineltismálum samanborið við kennarafélögin þar sem munaði 

talsvert minna á hlutföllum yfirmanna og vinnufélaga sem gerenda. Þó var félag kennara og 

stjórnenda í tónlistarskólum í sérflokk þar, þar sem prósentutalan milli hópanna var jöfn. 

 

Kynbundin áreitni á vinnustað 

Til að svara spurningunni um tíðni kynbundinnar áreitni voru þátttakendur spurðir hvort þeir 

teldu sig hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni á vinnustað á síðast liðnum tveimur árum en 

148 (n=4490) þátttakendur svöruðu játandi eða sem samsvarar 3,3% félagsmanna KÍ.  
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Næst var kannað hvort tengsl væru milli kynferðis og þess að verða fyrir kynbundinni 

áreitni. Niðurstöður kí-kvaðratprófs sýndu að enginn marktækur munur reyndist vera milli 

kynjanna χ 2 (1, 4471) = 2,838; p>0,05. Einungis 115 konur höfðu orðið fyrir slíku á meðan 32 

karlar höfðu upplifað sig sem fórnarlömb í sambærilegum málum.  
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Næst var athugað hvort munur væri milli aldurhópa. Niðurstöður kí-kvaðratspróf 

sýndu að engin marktækur munur var á milli hópa með tilliti til aldurs og fjölda tilvika χ 2 (4, 

4370) = 5,984; p>0,05). Eins og sjá má á mynd 9 var lítill munur milli hópa að undanskildum 

elsta aldursbilinu. Þeir sem yngri voru reyndust líklegri til að vera fórnarlömb kynbundinnar 

áreitni en með aldrinum fór tíðni mála lækkandi. 

Í framhaldinu var athugað hvort marktækur munur væri á algengi kynbundinnar 

áreitni milli aðildarfélaga. Í ljós kom, eins og sjá má í töflu 4, að hlutfallslega var slík áreitni 

algengust innan framhaldsskólans en minnst var hún í leikskólum og í tónlistarskólum. 

Niðurstöður kí-kvaðratprófs sýndu að um marktækan mun χ 2 (6, 4464 ) = 32,318; p<0,05 var að 

ræða. 

 

Tafla 4. Algengi kynbundinnar áreiti eftir aðildarfélögum 

 fjöldi svara 
orðið fyrir 

kynbund. áreitni 
(%) 

ekki orðið fyrir 
kynbund. áreitni 

(%) 

Félag leikskólakennara 826 9 (1,1) 817 (98,9) 

Félag stjórnenda leikskóla 269 5 (1,9) 264 (98,1) 

Félag grunnskólakennara 2141 78 (3,6) 2063 (96,4) 

Skólastjórafélag Íslands 282 7 (2,5) 275 (97,5) 

Félag framhaldsskólakennara 732 43 (5,9) 689 (94,1) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 48 2 (4,2) 46 (95,8) 

Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum 166 3 (1,8) 163 (98,2) 
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Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu orðið vitni að kynbundinni áreitni 

svöruðu alls 3.348 þeirri spurningu og reyndist því svarhlutfall vera um 73,9%. Þar kom í ljós 

að af þeim fjölda höfðu alls 135 einstaklingar, eða 4,0%, orðið vitni að slíku á meðan 3.212 

höfðu það ekki. Niðurstöður marktektarprófs, sem framkvæmt var til að kanna hvort 

marktækur munur væri milli þess að hafa orðið vitni að kynbundinni áreitni eftir 

aðildarfélögum, sýndu fram á marktækan mun milli hópa χ 2 (6, 3331) = 31,409; p<0,05. 

Framhaldsskólakennarar og stjórnendur höfðu oftar en aðrir félagsmenn KÍ orðið vitni að 

kynbundinni áreitni. Næstir á eftir þeim voru grunnskólarnir en svipað hlutfall kennara og 

stjórnenda innan skólanna höfðu orðið vitni að slíku máli. 

 

Tafla 5. Algengi þess vera vitni á kynbundinni áreitni eftir aðildarfélögum 

 
fjöldi svara orðið vitni að 

kynb. áreitni (%) 

ekki orðið vitni 
að kynb. áreitni 

(%) 

Félag leikskólakennara 617 11 (1,8) 606 (98,2) 

Félag stjórnenda leikskóla 197 3 (1,5) 194 (98,5) 

Félag grunnskólakennara 1577 68 (4,3) 1509 (95,7) 

Skólastjórafélag Íslands 218 10 (4,6) 208 (95,4) 

Félag framhaldsskólakennara 553 41 (7,4) 512 (92,6) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 39 2 (5,1) 37 (94,9) 

Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum 130 1 (0,8) 129 (99,2) 
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Næst var litið til gerenda í málum sem vörðuðu kynbundna áreitni en eins og í 

spurningunni um gerendur í eineltismálum þá gátu þátttakendur hakað við fleiri en einn 

valmöguleika. Í ljós kom að í langflestum tilfellum (77 svör) sögðu þátttakendur að um væri 

að ræða vinnufélaga en þar á eftir nefndu næst flestir yfirmenn sem gerendur (20 svör). 

Athygli vakti að samtals 20 einstaklingar nefndu nemendur eða foreldra/forráðamenn sem 

gerendur.  
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Þegar litið var til gerenda með tilliti til kynferði fórnarlambsins kom í ljós að yfirleitt 

áttu vinnufélagar í hlut hjá báðum kynjum en athygli vakti að konur urðu fyrir kynbundinni 

áreitni að hálfu yfirmanns hlutfallslega mun oftar en karlar. Eins voru nemendur og foreldrar 

eða forráðamenn líklegri til að veitast að kvenkyns félagsmönnum KÍ. 

 

Þegar þeir 148 þátttakendur sem sögðust hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni á 

vinnustað voru spurðir út í gerendur fengust einungis 127 svör. Hafa verður í huga að hér 

máttu félagsmenn merkja við fleiri en einn valmöguleika svo ljóst þykir að a.m.k. 20 manns 

hafa ekki svarað. Til að mynda fékkst bara eitt svar frá félagi kennara og stjórnenda úr 

tónlistarskólum af þeim þremur málum sem komu upp. Eins komu einungis fjögur svör um 

gerendur af sjö málum frá Skólastjórnarfélagi Íslands. 
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Hvað verður um málin? 

 

Af því 461 eineltismáli sem upp kom á síðustu tveimur árum hjá KÍ hafði einungis 

brot mála verið tilkynnt. Í meira en tveimur af hverjum þremur atvikum var ekkert aðhafst í 

málinu þegar einelti kom upp á vinnustað en aðeins þriðjungur mála var tilkynntur eins og sjá 

má af mynd 13. 
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Af þeim málum sem komið höfðu upp innan KÍ var einungis brot þeirra sem hlotið 

hafa viðeigandi ráðstafanir (sjá mynd 14). Einungis 12,6% eineltismála hlutu úrvinnslu eða 

eru enn í úrvinnsluferli meðan 87,4% eineltismála fengu ekki neina meðhöndlun. Þetta þýðir 

að af 461 fórnarlambi hlutu 403 ekki neina meðferð. Í þeim tilvikum þar sem mál voru 

tilkynnt var ekki gripið til neinna ráðstafana í rúmlega þremur af hverjum fimm tilfellum. 

 

 

Þegar kannað var hvort munur reyndist á því hvernig kynin brygðust við eineltismálum kom í 

ljós að nær enginn munur var þar á. Eini munurinn reyndist á svörum kynjanna um mál sem 

voru tilkynnt en ekkert aðhafst. Þar merktu 20,9% kvenkyns fórnarlamba eineltis innan KÍ 

meðan einungis 15,4% karla svöruðu eins. 

 Eins og sjá má á töflu 7 reyndist ekki mikill munur á viðbrögðum fórnarlamba milli 

aðildarfélaga að undanskildu félagi framhaldsskólakennara. Aðeins 1 af hverjum 20 málum 

sem kom upp innan FF fékk viðunandi úrvinnslu en þó má geta þess að þrjú eru enn í vinnslu. 
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Mynd 17. Meðhöndlun eineltismála innan KÍ eftir kyni 
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Tafla 6. Viðbrögð við eineltismálum eftir aðildarfélögum 

 

 

Næst var kannað hvort aldurshóparnir tækju mismunandi á eineltismálum en yngsta 

aldursbilið kom einna verst út. Aðeins 5,2% mála hjá fórnarlömbum undir 35 ára höfðu hlotið 

einhverja úrvinnslu. Hjá næst yngsta hópurinn, 36-45 ára, höfðu einungis 12,5% eineltismála 

fengið ásættanlega meðferð og 13,4% hjá 56-65 ára sem er jafnframt sá hópur sem 

hlutfallslega varð fyrir mesta eineltinu. Athygli vakti að yngsti og elsti aldurshópurinn 

tilkynntu sjaldnast en það eru einmitt þeir hópar sem síst urðu fyrir vinnustaðaeinelti. 

 

 

 

 
fjöldi svara 

tilkynnt en 
ekkert gert 

(%) 

tilkynnt og 
unnið úr 
því (%) 

tilkynnt og 
er í vinnslu 

(%) 

ekki 
tilkynnt 

(%) 

Félag 
leikskólakennara 96 18 (18,8) 7 (7,3) 3 (3,1) 68 (70,8) 

Félag stjórnenda 
leikskóla 16 3 (18,8) 2 (12,5) 0 (0) 11 (68,7) 

Félag 
grunnskólakennara 213 43 (20,2) 22 (10,3) 10 (4,7) 138 (64,8) 

Skólastjórafélag 
Íslands 17 4 (23,5) 2 (11,8) 0 (0) 11 (64,7) 

Félag 
framhaldsskólaken
nara 

96 21 (21,9) 4 (4,2) 3 (3,1) 68 (70,8) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 5 2 (40) 1 (20) 0 (0) 2 (40) 

Félag kennara og 
stjórnenda í 
tónlistarskólum 

11 1 (9,1) 1 (9,1) 0 (0) 9 (81,8) 
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Tafla 7. Viðbrögð við eineltismálum innan KÍ eftir aldurshópum 

 
fjöldi svara 

tilkynnt en 
ekkert gert 

(%) 

tilkynnt og 
unnið úr 
því (%) 

tilkynnt og 
er í vinnslu 

(%) 

ekki 
tilkynnt 

(%) 

35 ára og yngri 38 8 (21,1) 1 (2,6) 1 (2,6) 28 (73,7) 

36-45 ára 112 23 (20,5) 9 (8,0) 5 (4,5) 75 (67,0) 

46-55 ára 129 28 (21,7) 16 (12,4) 4 (3,1) 81 (62,8) 

56-65 ára 142 24 (16,9) 12 (8,5) 7 (4,9) 99 (69,7) 

66 ára og eldri 15 3 (20,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 11 (73,3) 

 

Á síðast liðnum tveimur árum höfðu litið dagsins ljós 148 mál sem félagsmenn KÍ 

hafa upplifðu sem kynbundna áreitni. Eins og með eineltismálin hafði einungis brot þeirra 

verið tilkynnt en félagsmenn virtust enn síður tilkynna þau brot. Fjögur af hverjum fimm 

atvikum voru ekki skráð og fengu þar af leiðandi ekki ákjósanlega meðhöndlun. 

 

79.1% 

20.9% 

Málið	ekki	tilkynnt

Málið	tilkynnt

Mynd 18. Kynbundin áreitni innan KÍ 
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Af skráðum tilfellum höfðu einungis 12,8% mál, þar sem kynbundin áreitni kom við sögu, 

fengið úrvinnslu eða voru enn í úrvinnsluferli. Á sama tíma voru því 87,2% brota sem ekki 

höfðu fengið neina meðhöndlun. Þetta samsvarar því að af 148 fórnarlömbum voru 129 

einstaklingar sem ekki höfðu fengið neinna ráða bót. Í þeim tilvikum þar sem kynbundin 

áreitni kom upp á vinnustað og málið tilkynnt var ekki gripið til neinna ráðstafana í tæplega 

tveimur af hverjum fimm tilfellum.  

  

117

12

4

15

Málið	ekki	tilkynnt

Málið	tilkynnt	en	ekkert	gert

Málið	er	í	vinnslu

Málið	tilkynnt	og	unnið	úr	máli

Mynd 19. Viðbrögð við kynbundinni áreitni innan KÍ 
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Mynd 20. Meðhöndlun kynbundinnar áreitni innan KÍ eftir kyni 
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Þegar meðhöndlun mála þar sem kynbundin áreitni átti sér stað var könnuð kom í ljós að 

konur tilkynntu mun sjaldnar um brot en karlar. Munurinn fólst einna helst í fjölda mála sem 

voru í vinnslu hjá karlkyns fórnarlömbum.  

Næst var litið til mismunandi viðbragða fórnarlamba eftir aðildarfélögum. Þar komu 

stjórnarfélögin þrjú, FSL, SÍ og FS, áberandi verst út en ekkert mál sem kom upp innan 

þessarar félaga fékk úrvinnslu. Félag framhaldsskólakennara og félag kennara og stjórnenda í 

tónlistarskólum unnu hlutfallstlega mest úr sínum málum en hafa þarf í huga að einungis þrjú 

tilfelli komu upp hjá þeim síðarnefndu.  

 

Tafla 8. Viðbrögð við kynbundinni áreitni eftir aðildarfélögum 

 

 

Þegar litið var til viðbragða fórnarlamba kynbundinnar áreitni með tilliti til aldurshópa kom í 

ljós að þeir sem voru á bilinu 46-55 ára voru mun lakari að tilkynna brotin en aðrir hópar. 

Hlutfallslega flest mál fengu úrvinnslu hjá 56-65 ára aldurshópnum þar sem eitt af hverjum 

 
fjöldi svara 

tilkynnt en 
ekkert gert 

(%) 

tilkynnt og 
unnið úr 
því (%) 

tilkynnt og 
er í vinnslu 

(%) 

ekki 
tilkynnt 

(%) 

Félag 
leikskólakennara  9 2 (22,2) 1 (11,1) 0 (0,0) 6 (66,7) 

Félag stjórnenda 
leikskóla 5 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (100) 

Félag 
grunnskólakennara 78 6 (7,7) 6 (7,7) 3 (3,8) 63 (80,8) 

Skólastjórafélag 
Íslands 7 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (100) 

Félag 
framhaldsskólaken
nara 

43 2 (4,7) 7 (16,3) 1 (2,3) 33 (76,7) 

Félag stjórnenda í 
framhaldsskólum 2 2 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Félag kennara og 
stjórnenda í 
tónlistarskólum 

3 0 (0,0) 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (66,7) 
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fimm málum fékk viðeigandi meðhöndlun. Næst á eftir þeim voru þeir sem voru 36-45 ára en 

rúm 15% þeirra fengu úrvinnslu á sínum málum en kynbundin áreitni mældist mest innan 

þess hóps.  Athygli vakti að ef fórnarlamb innan yngsta hópsins, þar sem kynbundin áreitni 

var næst algengust, tilkynnti um að brotið hefði verið á sér reyndust helmingslíkur á því að 

ekkert yrði gert í málinu. Það skal minnast á það að hér voru aðeins 139 svör en 148 

félagsmenn KÍ sögðust hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni á vinnustað. Því vantaði níu svör 

en það jafngildir 6,0% fórnarlambanna. 

 

Tafla 9. Viðbrögð við kynbundinni áreitni innan KÍ eftir aldurshópum 

 
fjöldi svara 

tilkynnt en 
ekkert gert 

(%) 

tilkynnt og 
unnið úr 
því (%) 

tilkynnt og 
er í vinnslu 

(%) 

ekki 
tilkynnt 

(%) 

35 ára og yngri 17 2 (11,8) 2 (11,8) 0 (0,0) 13 (76,5) 

36-45 ára 45 3 (6,7) 5 (11,1) 2  (4,4) 35 (77,8) 

46-55 ára 46 1 (2,2) 4 (8,7) 0 (0,0) 41 (89,1) 

56-65 ára 29 2 (6,9) 4 (13,8) 2 (6,9) 21 (72,4) 

66 ára og eldri 2 1 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 

 

 

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna er vert að líta til fyrstu fylgibreytunnar. Þegar 

félagsmenn voru spurðir hvort þeir vissu hvert þeir ættu að tilkynna um einelti, kynbundna 

áreitni, ofbeldi eða annað slíkt á vinnustað sínum svöruðu alls 4.467 þátttakendur þeirri 

spurningu.  



EINELTI OG KYNBUNDIN ÁREITNI INNAN KÍ 
 

 

41 

Mynd 22. Veistu þú hvert þú átt að tilkynna um brot, flokkað eftir aðildarfélögum 

 

Í ljós kom að tæplega tveir af hverjum þremur töldu sig vita hvert þeir ættu að 

tilkynna um slík brot en rúmur þriðjungur félagsmanna gerði sér ekki grein fyrir því. Þegar 

þessi spurning var greind eftir aðildarfélögum kom í ljós að hlutfallslega mun fleiri 

félagsmenn í stjórnendafélögum innan KÍ töldu sig vita hvert ætti að tilkynna um slíka 

háttsemi í samanburði við meðlimi annarra félaga sambandsins.  
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Mynd 21.Veist þú hvert á að tilkynna um einelti og slík mál á þínum vinnustað? 
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Fjórir af hverjum tíu félagsmönnum innan FL, FG og FF sögðust ekki vita hvert þeir 

gætu snúið sér ef ske kynni að slík mál kæmu upp. Á sama tíma voru helmingi færri, eða tveir 

af hverjum 10, úr stjórnendafélögum sem ekki bjuggu yfir sömu vitnekju. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á milli kynjanna χ 2 (1, 4477) = 0,671; p>0,05.  

 

 

Hins vegar fannst marktækur munur milli aldurshópa χ 2 (4, 4349) = 46,232; p<0,05. 

Eins og sést á meðfylgjandi mynd var líklegra að þeir sem náð höfðu 46 ára aldri vissu hvert 

þeir ættu að tilkynna um brot en svo virtist sem sú þekking aukist með aldrinum. 
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Mynd 23. Veistu þú hvert þú átt að tilkynna um brot, flokkað eftir aldurshópum 
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna algengi eineltis og kynbundinnar áreitni 

meðal félagsmanna aðildarfélaga Kennarasambands Íslands á vinnustað sínum, hverjir eru í 

mestri hættu og athuga hverjir gerendurnir kunna að vera í slíkum málum. Að lokum var 

meðhöndlun mála, sem upp komu innan KÍ, auk spurningarinnar sem snéri að því hvort 

félagsmenn vissu hvert þeir ættu að leita ef slík mál kæmu upp greind eftir aldurshópum, kyni 

og aðildarfélögum. Einelti er sem fyrr sagði ein helsta orsök sálrænna vandkvæða og 

vanlíðana sem eiga rætur að rekja til starfsumhverfis okkar (Einarsen, 2000; Einarsen o.fl, 

2011; Hjördís Sigursteinsdóttir, 2013). Hegðunin felur í sér að valda þolandanum vanlíðan 

með hótunum, mismunun, ógnunum, líkamsmeiðingum eða öðru sem verður til þess að hann 

upplifir sig varnarlausan og minnimáttar. Þó er mjög misjafnt og persónubundið hvernig hver 

og einn túlkar einelti og hvað ekki en það sem einum þykir vera létt vinnustaðaglens getur 

annar tekið mjög nærri sér og komið óþægilega við hann.  

Í þessari rannsókn var spurningalisti sendur á tæplega 10 þúsund meðlimi 

Kennarasambands Íslands og 46% þeirra svöruðu. Í könnuninni tóku 782 karlar þátt og var 

meðalaldur þeirra rúmlega 51 ár en 3.693 konur svöruðu og meðalaldur þeirra var tæp 49 ára.  

Í ljós kom að 10,2% félagsmanna höfðu orðið fyrir einelti á vinnustað á síðast liðnum tveimur 

árum og á sama tíma höfðu 3,3% sama úrtaks orðið fyrir kyndbundinni áreitni. Þetta eru 

sambærilegar tölur og aðrar rannsóknir hér á landi og á Norðurlöndunum hafa sýnt en þó eru 

þær háðar þeirri skilgreiningu sem notuð er í hvert sinn (Einarsen og Skogstad, 1996; 

Fjármálaráðuneytið, 2010; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004; Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2013; Mikkelsen og Einarsen, 2001; Ortega o.fl., 2009).  

Þegar litið er til þessara niðurstaðna er vert að hafa í huga að mjög ójöfn 

kynjaskipting er innan kennarastéttarinnar en einungis um 17% svarenda í rannsókninni voru 

karlmenn. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þó þær að þeir eru hlutfallslega líklegri til að 
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verða fórnarlömb eineltis á vinnustað en konur í sömu stöðu sem kemur heim og saman við 

margar fyrri rannsóknir (Ertürk, 2013; Ragnar Ólafsson og Hanna L. Jóhannsdóttir, 2004). Þó 

nefna að í rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2013) á starfsmönnum sveitarfélaganna 

mældust konur fórnarlömb í mun meira mæli en karlar. Hugsanlega getur það haft áhrif á 

niðurstöðurnar að hér er um að ræða mjög kvenlæga starfstétt þar sem karlar eru í miklum 

minnihluta en slíkt getur aukið líkurnar á því að þeir verði fyrir einelti (Mei-Ling og Yi-Hua, 

2016; Schuster, 1996). Ekki fannst marktækur munur á körlum og konum þegar kynbundin 

áreitni var til skoðunar. Þegar litið var til eineltisfórnarlamba með tilliti til aldurs kom í ljós 

að hópurinn 55-65 ára varð fyrir mesta aðkastinu á sama tíma og yngsti og elsti hópurinn fann 

minnst fyrir því. Þetta má hugsanlega skýra með því að fólk upplifir ekki einelti allt á sama 

hátt og einstaklingsmunur spilar hér eflaust stórt hlutverk. Að sama skapi er hugsanlegt að 

þessi hópur liggi betur við höggi en aðrir, þar sem eftirlaunaaldurinn nálgast með ákveðinni 

óvissu og getur verið að hún valdi starfsmanninum hugarangri eða vanlíðan sem aftur gerir 

hann viðkvæmari en ella. Hins vegar komu yngstu hóparnir verst út þegar litið var til 

kynbundinnar áreitni með tilliti til aldurs. Upp úr miðjum aldri fór að draga verulega úr 

kynbundinni áreitni meðal félagsmanna KÍ.  

Önnur athyglisverð niðurstaða rannsóknarinnar var sú að tíðni eineltis og 

kynbundinnar áreitni var meiri innan félags framhaldsskólakennara (FF) en annarra 

aðildarfélaga. Þar höfðu rúm 13% orðið fyrir einelti á síðustu tveimur árum og á sama tíma 

tæp 6% orðið fyrir kynbundinni áreitni. Að sama skapi mældist einelti innan félags stjórnenda 

í framhaldsskólum rúm 10% og kynbundin áreitni rúm 4%. Félag grunnskólakennara kom 

næst á eftir framhaldsskólunum þegar litið var til kynbundinnar áreitni en félag 

leikskólakennara var næst á eftir þeim þegar kemur að tíðni eineltismála. Áhugavert gæti 

reynst að kanna það í hverju þessi munur liggur, þ.e.a.s. afhverju kennarar og stjórnendur 

innan framhaldsskóla virðist upplifa kynbundna áreitni og einelti í mun meira mæli en önnur 
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aðildarfélög. Hugsanlega er umhverfi og andrúmsloft innan veggja framhaldsskólanna 

frábrugðið öðrum skólastigum þar sem nemendur eru að ganga í gegnum miklar breytingar. 

Því er mögulegt að það hafi í för með sér erfiðari vinnuaðstæður fyrir kennara og stjórnendur. 

Einnig gæti sú staðreynd að framhaldsskólarnir eru á vegum ríkisins meðan leikskólar og 

grunnskólar eru á vegum sveitarfélaganna spilað ákveðið hlutverk í þessum mun. Því gæti 

reynst forvitnilegt að taka háskólana, sem eru flestir ríkisreknir, inn í jöfnuna en þar er 

kynjahlutfallið allt annað og eflaust töluvert ólíkt umhverfi en í öðrum skólum.  

Í rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur (2013) á starfsmönnum sveitarfélaganna kom í 

ljós aukin tíðni eineltismála en tæp 8% höfðu orðið fyrir einelti á núverandi vinnustað árið 

2010 en þremur árum síðar var þessi tala komin í 18%. Þetta verður að teljast mjög 

varhugaverð þróun en þó verður að hafa í huga að þegar könnunin var lögð fyrir í fyrsta sinn 

ríkti ákveðin þöggun yfir einelti og því hafi í fyrstu ekki allir þorað að svara. Með tímanum 

hafi hins vegar þátttakendur vanist spurningunum og mun fleiri hafi þorað að svara í síðustu 

fyrirlagningu. 

Þegar litið var til þess hvernig eineltið birtist kom í ljós að algengasta birtingamynd 

eineltis innan KÍ var þegar faglegt álit og sjónarmið félagsmanna innan KÍ var hundsað. Sú 

var raunin hjá báðum kynjum, öllum aldurshópum og öllum aðildarfélögum að undanskildum 

FS og FT. Á eftir henni fannst fórnarlömbum oftast vera gert lítið úr sér eða hæðst að sér sem 

persónu. Þar á eftir fannst mörgum þeir verða fyrir óhóflegri gagnrýni á vinnu sína. 

Áhugavert var að líta til birtingamyndarinnar „að vera sniðgenginn félagslega“ þar sem hún 

virtist ekki eiga eins vel við stjórnendafélögin og FT eins og hún gerði við önnur félög en 

hins vegar virtust meðlimir stjórnendafélaganna mun oftar verða fórnarlömb slúðurs og 

orðróms meðal samstarfsmanna. Einnig er vert að nefna það að bæði yngsta aldurshópnum 

(35 ára og yngri) og félagsmönnum innan FL fannst óeðlilega mikið fylgst með vinnu þeirra. 
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Þegar þátttakendur sem sögðust hafa orðið fyrir einelti eða kynbundinni áreitni voru 

spurðir hverjir gerendur væru var áhugavert að sjá að um 48% þolenda töldu að yfirmaður 

sinn hefði lagt sig í einelti á meðan tæp 57% fórnarlamba höfðu orðið fyrir barðinu á 

vinnufélaga sínum. Á sama tíma höfðu 8% svarenda orðið fyrir einelti að hálfu foreldra og 

forráðamanna og jafnmargir nefndu nemendur sem gerandur í eineltismálum sínum. Þetta 

vekur óneitanlega upp þá spurningu hvort viðhorf til skólastofnana sé breytt frá árum áður og 

hvort fjölskyldur séu hættar að líta á skólann sem uppeldisstofnun sem tekur þátt í uppeldi 

barnanna og líti frekar á hann sem þjónustustofnun. Þegar kom að kynbundinni áreitni nefndu 

um 62% fórnarlamba vinnufélaga sem gerendur í brotum gegn sér en yfirmenn aðeins í 

tæpum 18% tilvika. Á sama tíma höfðu nemendur verið gerendur hjá um 10% þolenda. Svo 

virðist sem yfirmenn geri sér betur grein fyrir hvar mörk kynbundinnar áreitni liggja gagnvart 

undirmönnum sínum en séu ekki eins nærgætnir þegar kemur að einelti. Þessu þurfa 

sveitarfélögin að bregðast við með einum eða öðrum hætti, hugsanlega með aukinni fræðslu 

starfsmanna sinna sem fara með mannaforráð.   

Tvær spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur snérust um það að verða vitni að 

einelti eða kynbundinni áreitni. Í ljós kom að gríðarlegur fjöldi félagsmenn KÍ hafði orðið 

vitni að einelti en mun færri horft upp á kynbundna áreitni á vinnustaðnum. Einn af hverjum 

fimm félagsmönnum var vís með að hafa séð einelti á meðan aðeins fjórir af hverjum 

hundrað höfðu orðið vitni að kynbundinni áreitni. Eins og áður hefur komið fram hefur einelti 

ekki einungis áhrif á þann sem verður beint fyrir því heldur getur það haft svipaðar 

afleiðingar í för með sér fyrir aðra á vinnustaðnum sem verða vitni að því. Aukin fjarvera frá 

starfi, kvíði og streituviðbrögð, vanlíðan, slæm líkamleg og andleg eru allt einkenni sem geta 

komið upp hjá vitnum í slíkum málum og þessir einstaklingar eru líka líklegri til að flosna 

upp úr starfi (Einarsen o.fl., 2011; Hansen, 2006; Rayner, 1999; Vartia, 2001) 
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Í lok niðurstöðukaflans var farið yfir þau mál sem höfðu komið upp innan KÍ, bæði 

eineltismál og þar sem um var að ræða kynbundna áreitni, en þar kom í ljós að stór hluti 

félagsmanna hafði ekki tilkynnt um brot gegn sér. Einungis var tilkynnt um eitt af hverjum 

þremur eineltismálum og eitt af hverjum fimm málum þar sem kynbundin áreitni átti sér stað. 

Þetta er gríðarlega hátt hlutfall mála þar sem félagsmenn KÍ hafa grafið málin án þess að þau 

fái nokkra meðhöndlun. Við nánari eftirgrennslan kom á daginn að einungis 13% mál fengu 

viðunandi meðferð eða voru enn til skoðunar. Þetta þýðir að af þeim 461 einstaklingum sem 

töldu sig hafa lent í einelti voru 403 sem ekki fengu enga úrvinnslu og eins voru 129 í sömu 

sporum af þeim 148 þátttakendum sem urðu fyrir kyndbundinni áreitni. Lítill sem enginn 

munur var á kynjunum þegar kom að því að tilkynna um eineltismál en þó voru hlutfallslega 

örlítið fleiri mál þar sem konur voru fórnarlömb sem fengu enga meðhöndlun eftir að hafa 

verið tilkynnt. Hins vegar tilkynntu konur mun sjaldnar en karlar um kynbundna áreitni. 

Hér getur þó spilað inn í að einstaklingurinn geri sér ekki grein fyrir hvert hann geti 

leitað en fyrsta fylgibreytan kannaði einmitt þá þekkingu. Í ljós kom að hátt hlutfall 

þátttakenda töldu sig ekki vita hvert þeir gætu leitað ef þeir upplifðu sig sem fórnarlömb eða 

yrðu vitni að einelti eða kynbundinni áreitni á vinnustað sínum. Á meðan ríflega 80% 

félagsmanna úr stjórnendafélögum KÍ vissu hvert tilkynna má um slík mál voru um 40% 

kennara sem sögðust ekki búa yfir þeirri vitneskju. Ekki fannst marktækur munur á milli 

kynjanna en þegar litið var til aldurshópa innan KÍ kom í ljós að þeir sem yngri eru (45 ára og 

yngri) voru almennt ekki eins vel að sér í þessum efnum og einungis rétt ríflega helmingur 

þeirra sem vissi hvert þeir gátu leitað. Þessar niðurstöður rannsóknarinnar eru varhugavert 

umhugsunarefni fyrir alla þá sem að málinu koma enda vekur það upp ákveðnar spurningar 

þegar svona mikill munur er á aðildarfélögum. FT er þó sér á báti þegar kemur að þessum 

málum en meira en helmingur starfsmanna þar veit ekki hvert þeir eiga að leita. Þetta kann að 

stafa af því að fjölmargir félagsmenn innan FT eru af erlendu bergi brotnir og það kann að 
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hafa áhrif hvort sem er að þeir hafi ekki skilið spurningalistann eða þeir ekki upplýstir sem 

skyldi. Hugsanlega eru yfirmenn innan KÍ ekki nógu duglegir að miðla þessum upplýsingum 

áfram til undirmanna sinna sama hvaða ástæða býr að baki þar. Þegar litið var til þess t.a.m. 

hversu mörg fórnarlömb eineltis nefndu yfirmenn sem gerendur er mögulegt að einhverjir 

yfirmenn hafi reynt með einhverjum hætti að halda slíkum upplýsingum frá öðrum 

félagsmönnum fyrir ýmsar sakir en það kann að vera verðugt rannsóknarefni í nánustu 

framtíð. Það gæti einnig reynst áhugavert að rannsaka áhrif þess að vera einhleypur eða í 

sambúð á einelti og kynbundna áreitni innan KÍ.  

 Rannsókn sem þessi hefur alltaf einhverja vankanta og takmarkanir. Þó að svarhlutfall 

hennar hafi verið nokkuð gott er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að ákveðnar manngerðir svari 

slíkum spurningalistum og aðrar sleppi því og úrtakið því ekki eins lýsandi fyrir þýðið og t.d. 

handahófskennt slembiúrtak. Þar fyrir utan var hér um að ræða spurningalista sem fólk 

svaraði sjálft og því alltaf möguleiki á skekkju í svörun. Einnig verður að taka tillit til þess að 

ekki upplifa allir einelti og kynbundna áreitni á sama hátt þar sem oft getur verið þunn lína 

milli stríðni og eineltis. Auk þess er ekki tekið tillit til erlendra félagsmanna KÍ sérstaklega í 

könnuninni en það gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Til að mynda hefur þó 

nokkur hluti innan FT annað móðurmál en íslensku. Það verður líka að gera ráð fyrir bæði 

menningar- og einstaklingsmun milli svarenda og þó innra réttmæti rannsóknarinnar sé 

nokkuð mikið er ytra réttmæti hennar, þ.e. hvort alhæfa megi frá úrtaki á þýðið, frekar 

takmarkað.  

Í þessari rannsókn vakti það undrun höfunda hversu gífurlega ójafnt kynjahlutfallið 

innan KÍ er og komu tölurnar verulega á óvart. Annað sem vakti undrun höfunda var hversu 

hátt hlutfall félagsmanna KÍ vissu ekki hvert tilkynna má um einelti eða kynbundna áreitni 

sem skýrir að hluta til hversu hátt hlutfall mála var ekki tilkynnt. Þó verður að segjast að það 

sem stóð upp úr á endanum var sú staðreynd að af þeim tilfellum sem tilkynnt voru fengu 
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aðeins örfá mál þá meðhöndlun sem þau þörfnuðust. Athygli er vakin á því að skortur er á 

rannsóknum á kynbundinni áreitni hér á landi og svo virðist sem hún fái hvorki þá umfjöllun 

né athygli sem hún á rétt á.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa það til kynna að enn sé nokkuð í land fyrir 

sveitarfélög og stjórnendur skólanna að skapa starfsfólki sínu heilbrigt og gott vinnuumhverfi 

en hér er um að ræða eina af mikilvægustu starfstéttum landsins og því hagsmunir 

þjóðarinnar að húfi. Þegar við lítum til þess að í einungis 58 af 461 tilvikum var eineltið 

tilkynnt og unnið úr því og á sama tíma unnið úr 19 málum af 148 þar sem kynbundin áreitni 

kom við sögu er greinilegt að fjölmörg mál fá ekki þá meðhöndlun sem þau þurfa og jafnvel 

þó félagsmenn upplifi sig sem fórnarlömb eineltis þá eru tvöfalt meiri líkur á að viðkomandi 

tilkynni ekki um máli.  

 Starfsfólki sem líður illa í vinnunni hættir til að taka oftar veikindaleyfi eða vera 

fjarverandi (Dehue o.fl. 2012), er líklegra til að upplifa kvíða, þunglyndi, depurð og jafnvel 

áfallastreituröskun (Verkuil, Atasayi og Molendijk, 2015) og sýnir fleiri og alvarlegri 

neikvæð líkamleg einkenni en aðrir starfsmenn. Þeir sem verða vitni að einelti eða öðru 

aðkasti samstarfsmanna sinna sýna einnig meiri streituviðbrögð og eru líklegri til að hætta í 

starfi (Hansen o.fl., 2006). Því er ekki einungis betra fyrir starfsmanninn að verða ekki fyrir 

einelti heldur mannauð fyrirtækisins í heild og þar af leiðandi fyrirtækið sjálft. Það er því 

hagur allra sem við koma málinu að öllu starfsfólkinu líði vel.  

Teljast verður vænlegt til árangurs að fyrirtæki og stofnanir séu farnar að hlúa að 

andlegri heilsu starfsmanna sinna (Kelloway, 2017) meðal annars með ráðningu 

vinnusálfræðinga o.fl. Þó það sé góð þróun er ekki úr vegi að reyna að taka á vandanum áður 

en hann kemur upp, svo sem með fræðslu- og forvarnarnámskeiðum. Það verður að teljast 

hátt hlutfall að einn af hverjum tíu kennurum verði fórnarlamb eineltis, sérstaklega þegar litið 

er til þeirra vandkvæða og kvilla sem af því geta hlotist. Andleg heilsa er ekki síður mikilvæg 
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en líkamleg og þar sem sýnt hefur verið fram á að einelti og annað aðkast á vinnustað hefur 

neikvæð áhrif á vellíðan starfmanna ættu stjórnendur og sveitarfélög að leggjast á eitt að 

reyna eftir fremsta megni að uppræta það. Þó virðist sem ákveðnir þættir séu að þokast í rétta 

átt, t.a.m. er tíðni kynbundinnar áreitni meðal félagsmanna KÍ einungis rúm 3%.  

Fyrstu kynni fólks af einelti verða oft innan veggja skólans og því gífurlega mikilvægt 

að þeir sem þar stjórna og hafa umsjón með börnunum okkar séu vandanum vaxnir og kunni 

að bregðast rétt við þegar slík ber að garði. Það er því sameiginleg niðurstaða höfunda að 

ávinningur væri í því fyrir alla málsaðila að kynna sér niðurstöður rannsóknarinnar og reyna í 

sameiningu að sporna gegn einelti á hvers kyns formi sem það kann að birtast. Það má gera 

með því að þjálfa stjórnendur í að takast betur á við hin ýmsu vandamál sem kunna að koma 

upp á vinnustað, reyna eftir fremsta megni að skapa betra vinnuumhverfi með góðum 

starfsanda, vinna í fræðslu og forvarnarstarfi bæði fyrir allt starfsfólkið auk þess að bjóða 

greiðari aðgang að sálfræðiþjónustu fyrir félagsmenn KÍ.  

Telja rannsakendur að gera þurfi fólki sérstaklega grein fyrir alvarlegum afleiðingum 

eineltis og kynbundinnar áreitni auk þess að hjálpa því að átta sig á einstaklingsmun þegar 

kemur að þessum málum, það sem annar kann að líta á sem saklaust grín telur annar 

mögulega vera einelti. Sé það gert má búast við því að fyrirtæki og stofnanir væru fljót að sjá 

sér efnahagslegan hag í slíkum aðgerðum og þann sparnað væri hægt að nýta í mannauðinn, 

t.a.m. með aukinni þjónustu við hann. Flest vinnum við betur og afköstum meiru þegar okkur 

líður vel í vinnunni og þegar vinnan okkar snýst um kennslu og fræðslu komandi kynslóða 

hljóta allir að sjá sér hag í því að þeir vinnustaðir og það vinnuumhverfi sé eins og best 

verður á kosið. 
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Viðauki 

Spurningalisti 

 
 

 

page 1 
 

 

1. Kyn: (Select one option)  

 
 

Karl 

 
 

Kona 
 

 

  

 

2. Aldur:  

Fæðingarár 
 

       

                   
 

 

  

 

3. Hjúskaparstaða: (Select one option)  

 
 

Ég bý ein(n) 

 
 

Ég er í sambúð eða gift(ur) 
 

 

 

 
page 2 

 

 

4. Veist þú hvert á að tilkynna um einelti, áreitni, hótanir og/eða ofbeldi á 
vinnustað? (Select one option)  

 
 

Já 

 
 

Nei 
 

 

  

 

5. Ef já, hvert? [ Answer this question only if answer to Q#4 is Já ] 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
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6. Hefur þú orðið fyrir EINELTI á núverandi vinnustað á síðastliðnum TVEIMUR 
ÁRUM?  Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda 
vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, 
særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða 
ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. (Select one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt en ekkert gert 
 

 

  

 

7. Hversu oft hefur eftirfarandi háttsemi verið beint gegn þér í starfi þínu eða í 
tengslum við starf þitt sem þú upplifir sem einelti?  Merkja má við fleiri en eitt 
atriði [ Answer this question only if answer to Q#6 is Já, en málið var ekki tilkynnt OR 
Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu OR Já, málið var tilkynnt og unnið úr því OR Já, 
málið var tilkynnt en ekkert gert ] 

 
 

Að faglegt álit og sjónarmið þín eru hundsuð 

 
 

Að vera úthlutað verkefnum sem eru ekki samboðin hæfni þinni 

 
 

Að legið er á upplýsingum sem hafa áhrif á mat annarra á frammistöðu þinni 

 
 

Að verða fyrir óhóflegri gagnrýni á vinnu þína 

 
 

Að vera úthlutað verkefnum með óraunhæfum markmiðum og/eða tímamörkum 

 
 

Að fylgst er óeðlilega mikið með störfum þínum 

 
 

Að lítið er gert úr eða hæðst að persónu þinni 

 
 

Að vera niðurlægð(ur) eða auðmýkt(ur) vegna t.d. aldurs, kynferðis, kynhneigðar eða þjóðernis 

 
 

Að slúðri/orðrómi er komið af stað um þig 

 
 

Að vera sniðgengin(n) félagslega 

 
 

Að hafa orðið fyrir hrekkjum, hæðni eða óeðlilega mikilli stríðni 

 
 

Að verða fyrir því að eignum er stolið, þær vanvirtar eða eyðilagðar 

  
 

Annað, vinsamlegast tilgreinið  ______________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINELTI OG KYNBUNDIN ÁREITNI INNAN KÍ 
 

 

59 

page 4 
 

 

8. Hefur þú orðið fyrir KYNFERÐISLEGRI ÁREITNI á núverandi vinnustað á 
síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg 
hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 
þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til 
ógnandi, fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 
aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. (Select 
one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt og ekkert gert 
 

 

  

 

9. Hefur þú orðið fyrir KYNBUNDNNI ÁREITNI á núverandi vinnustað á 
síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? Kynbundin áreitni er hegðun sem tengist kyni 
þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða 
þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru 
ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir 
viðkomandi. (Select one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt og ekkert gert 
 

 

  

 

10. Hefur þú orðið fyrir HÓTUNUM á núverandi vinnustað á síðastliðnum 
TVEIMUR ÁRUM? Með hótunum getur t.d. verið átt við hótanir um ofbeldi eða 
áreitni, æru eða eignamissi. (Select one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt en ekkert gert 
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11. Hefur þú orðið fyrir LÍKAMLEGU OFBELDI á núverandi vinnustað á 
síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? Líkamlegt ofbeldi er hvers kyns hegðun sem 
leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni 
verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis. 
(Select one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt en ekkert gert 
 

 

  

 

12. Hefur þú orðið fyrir ANDLEGU OFBELDI á núverandi vinnustað á 
síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? Andlegt ofbeldi er hvers kyns hegðun sem leiðir 
til eða gæti leitt til andlegs skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, 
einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis. (Select 
one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en málið var ekki tilkynnt 

 
 

Já, málið var tilkynnt og er í vinnslu 

 
 

Já, málið var tilkynnt og unnið úr því 

 
 

Já, málið var tilkynnt en ekkert gert 
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Ef þú svaraðir já við að hafa orðið fyrir einelti/kynferðislegri áreitni/kynbundinni 
áreitni/hótunum/líkamlegu ofbeldi/andlegu ofbeldi, hver var gerandinn/gerendur? Svara má fleiri 
en einum svarmöguleika 

 13. Gerandi/gerendur: 
 

   Yfirmaður   Vinnufélagi   Nemandi   Foreldri/forráðamaður   Annar  

 

   (a) Einelti    
     

 

   (b) Kynferðisleg áreitni    
     

 

   (c) Kynbundin áreitni    
     

 

   (d) Hótanir    
     

 

   (e) Líkamlegt ofbeldi    
     

 

   (f) Andlegt ofbeldi    
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Hefur þú orðið VITNI að því að starfsmaður í þínum skóla hafi orðið fyrir einelti, kynferðislegri 
áreitni, kynbundinni áreitni, hótunum, líkamlegu ofbeldi eða andlegu ofbeldi á vinnustað á 
síðastliðnum TVEIMUR ÁRUM? 

 14. Vitni að: 
 

   Nei   Já, á mínum 
vinnustað  

 Já, á öðrum 
vinnustað  

 

   (a) Einelti (Select one option)  
   

 

   (b) Kynferðisleg áreitni (Select one option)  
   

 

   (c) Kynbundin áreitni (Select one option)  
   

 

   (d) Hótanir (Select one option)  
   

 

   (e) Líkamlegt ofbeldi (Select one option)  
   

 

   (f) Andlegt ofbeldi (Select one option)  
   

 

 

  

Hverjir voru gerendurnir í eineltinu, kynferðislega áreitinu, kynbundna áreitinu, hótununum, 
líkamlega ofbeldinu og/eða andlega ofbeldinu sem þú varst VITNI að? Svara má fleiri en einum 
svarmöguleika 

 15. Gerandi/gerendur - vitni: 
 

   Yfirmaður   Vinnufélagi   Nemandi   Foreldri/forráðamaður   Annar  

 

   (a) Einelti    
     

 

   (b) Kynferðisleg áreitni    
     

 

   (c) Kynbundin áreitni    
     

 

   (d) Hótanir    
     

 

   (e) Líkamlegt ofbeldi    
     

 

   (f) Andlegt ofbeldi    
     

 

 

  
 

 
page 7 

 

 

16. Staðsetning starfseiningar: (Select one option)  

 
 

Höfuðborgarsvæðið 

 
 

Vesturland 

 
 

Vestfirðir 

 
 

Norðurland vestra 

 
 

Norðurland eystra 

 
 

Austurland 

 
 

Suðurland 

 
 

Reykjanes 
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17. Í hvaða aðildarfélagi KÍ ert þú? (Select one option)  

 
 

Félagi leikskólakennara 

 
 

Félagi stjórnenda leikskóla 

 
 

Félagi grunnskólakennara 

 
 

Skólastjórafélagi Íslands 

 
 

Félagi framhaldsskólakennara 

 
 

Félagi stjórnenda í framhaldsskólum 

 
 

Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum 
 

 
 

 

18. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
leikskólakennara ] 

 
 

Leikskólaleiðbeinandi 

 
 

Aðstoðarleikskólakennari 

 
 

Leikskólakennari 

 
 

Sérkennari 

 
 

Deildarstjóri/Verkefnastjóri/Sérgreinastjóri 

 
 

Sérkennslustjóri 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

19. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
stjórnenda leikskóla ] 

 
 

Leikskólastjóri 

 
 

Aðstoðarleikskólastjóri 

 
 

Sérfræðingur á skólaskrifstofu 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

20. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
grunnskólakennara ] 

 
 

Leiðbeinandi 

 
 

Grunnskólakennari 

 
 

Umsjónarkennari 

 
 

Sérkennari 

 
 

Náms- og starfsráðgjafi 

 
 

Verkefnisstjóri 

 
 

Annað?  __________ 
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21. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is 
Skólastjórafélagi Íslands ] 

 
 

Skólastjóri 

 
 

Aðstoðarskólastjóri 

 
 

Deildarstjóri 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

22. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
framhaldsskólakennara ] 

 
 

Framhaldsskólakennari 

 
 

Verkefnastjóri 

 
 

Náms- og starfsráðgjafi 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

23. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
stjórnenda í framhaldsskólum ] 

 
 

Aðstoðarskólameistari/konrektor 

 
 

Áfangastjóri í framhaldsskóla 

 
 

Önnur stjórnunarstörf s.s. verkefna-, kennslu- eða skólastjóri 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

24. Starf: (Select one option) [ Answer this question only if answer to Q#17 is Félagi 
kennara og stjórnenda í tónlistarskólum ] 

 
 

Tónlistarskólakennari I 

 
 

Tónlistarskólakennari II 

 
 

Tónlistarskólakennari III 

 
 

Skólastjóri 

 
 

Aðstoðarskólastjóri 

 
 

Deildarstjóri 

 
 

Annað?  __________ 
 

 

 

25. Gegnir þú stjórnunarstöðu í skólanum/vinnustaðnum? (Select one option)  

 
 

Nei 

 
 

Já, en hef ekki mannaforráð 

 
 

Já, undirmenn mínir eru innan við 10 

 
 

Já, undirmenn mínir eru 10 eða fleiri 
 

 

 

 


